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إلجمئلأإلعينيهفئات!

ض!كاليزوئيعكلآإلرد
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.لا1أ!سيمءص،؟ير-جب

ع!تايخصفئنعكلخمرروا

تائ!
المجشينالمجينلمثبن!زفىا

طزمايرلمار!ااممتنالم!!ي
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جمؤططئيلمجؤكلض

فلأ!الظبخةا

99113-!اء02

الدارتصدرهاالتيوالدراساتالكتب

أصحابهاواجتهاداتآراءعنتعبر

اممفالا!لاعي

.13808:فات-3371!؟1:.بض4ب!لإوت

111633:قانف-197013ت.ض:تشقد

5506566قاتفهـ65083؟-قيض.)غضان

والشئروالتو!يغلمح!ئاعض!لرءابئاو!ا

749107:دلفوث-ء63661!:!ت-لتخان-ئيزوت
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الع!يفيح!ع

الدكتورفضيلةمقدمة

أحمدبنالحسينبنالأمينمحمد

غيرهإلهلاالعلىوالصفاتالحسنىالأسماءلهالذيلتهالحمد

ورسلهأنبيائهوخاتمخلقهخيرعلىوالسلاموالصلاةسواهربولا

كثيرآ.تسليمآوسلموصحبهآلهوعلىعليهاللهصلىمحمدنبينا

قديمأالعلماءباهتمامحظيتقدالعقيدةمسائلفإنبعد:أما

حيثالعليةوصفاتهوجلعزاللهبذاتمنهايتعلقماخاصةوحديثآ

الأمةطوائفبينحصلعنيفجدلمثارذلكفيالحديثكان

منكثيرآأبعدتالتيالكلامعلممدرسةظهوربعدسيماالإسلامية

ومن.والسئةالكتابمنالصحيحةعقيدتهممصدرعنالمسلمين

وعشرينثلاثةجمي!اللهرسولعلىينزلمكثالكريم-القرآنأنالمعلوم

النعمة،وتضتالدينكملحتىويبينهللناسيبلغه!والرسولعامآ

ؤرخميثيضتتىغييهغؤآتخثدينكئمقكثمآكتفث)آلؤتم:تعالىقالكما

.!ديناآقيشلغتكم

،معناهويفهمونالقرآنيسمعونعليهماللهرضوانالصحابةوكان

عنالإخبارالقرآنبهنجزلومما.بشرأ!لعهويعملونبهيؤمنونثم

والنار،والجنةالآخرواليوموأفعالهوصفاتهوأسمائهوجلعزاللهذات

سألواهـالاكلهذلكمنبهيخاطبونمايفهمونكانواأنهمنعتقدونحن
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جانبوهو،دينهممنالأهمبالجانبلتعلقهمعناهعنواستفسرواعنه

كتبالذيهوالجانبوهذا،وأساسهالدينجوهرهوالذيالاعتقاد

المسمىكتابهالجكنيالحسينبنعمربنالطيبالشيخفضيلةفيه

المسإئلجلتناولوقدعنها(المنحرفينعلىوالردالسلفية)العقيدة

طلبةمنهليشفيدالنشريستحقلكتابوءانهوأفاد،فيهوأجادالعقدية

تطويلغيرمنبالمقصودوفىلأنهالإسلاميةالمكتبةبهوتزدادالعلم

فأوضحالأسلوبوحسنالنقلفيأمانةمعمخل،اختصارولاممل

وقرعالتعصبعدممعالمخالفعلىالردفيوأجاد،السلفمذهب

لفائدتهنظرآالنوريرىبأنجديرأنهأرىلذلك،بالحجةالحجة

بهينفعأنوجلعزاللهلأرجودمانيالمسلمينعامةنفعفيوأهميته

الطريق.سواءإلىوالهاديالتوفيقوليوالله.الإسلاميةالأمةأبناء

أحمدبنالحسينبنالأمينمحمدد.

الاسلاميةبالجامعةالمدرس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ع!يكيخ!ع

الناجيالخضرمحمدالدكتورففليلةمقدمة

الكمالبصفاتمتصفآيزالولايزللمالذيدثهالحمد

عرشهعلىاستوىالعليا،والصفات،الحسنىالأسماءله،والجلال

لمالبصير،السميعوهوشيءكمثلهليس،معلومكيفولاتمثيلبلا

خلفهموماأيديهمبينمايعلمأحد،كفوآلهيكنولميولدولميلد

وصفوتهورسولهعبدهعلىوسلماللهوصلىعلمآ،بهيحيطونولا

رحمةتعالىاللهبعثهالذيعبدالمطلببنعبداللهبنمحمد،خلقهمن

دينهملهمومبينآالنور،إلىالظلماتمنللناسمخرجآ،للعالمين

ليلهاالبيضاء،المحجةعلىتركهمحتى،لهماللهارتضاهالذي

،الكرامأصحابهعنهوتلقاها،هالكإلاعنهايزيغلاكنهارها،

بإحسانتبعهمومنالتابعونعليهاوسار،وأرضاهمعنهماللهرضي

الدين.يومالى

كتابأألفالجكنيالحسينبنعمربنالطيبالشيخف!نوبعد،

عليوقرأهعنها(المنحرفينعلىوالردالسلفيةالعقيدةأبعنوانمفيدآ

استيعابهحيثمنقيمكتابأنهكلميومبلغ،آخرهإلىأولهمن

ولا،مملتطويلغيرمن،الصالحلسلفناكلامفيهاوقعالتيللأبواب

المصادرمنبل،نفسهعندمنبشيءيأقيولممخل،اختصار

علماءعندالمعروفةالمشهورةوالجماعةالستةأهلمصادر،الأصلية

الصحابةعهدمنالعلماء،جهابذةكلامعلىالمشتملة،الأمةهذه
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إلىبمنهبممتمسكهووممن،القرونخيرمنوتابعيهم،والتابعين

هذا.يومنا

العلم،لطلابجيدآمرجعآنظريفييعدالمختصرفهذا،وعليه

الفرقوعقائد،والجماعةالسحةأهلعقيدةمبادىءعلىللوقوف

وأقوال،والستةالكتابمن،الصحيحةبالنقولعليهاوالرد،المنحرفة

طريقهم.سلكممن،وغيرهالأولالصدرمن،العلمأهل

وإياهنفسياوصي،المتواضعةالأسطرهذهلهأكتبحينلهاني

هذافيرسمهالذيالمنهجهذاعلىوالسير،وجلعزاللهبتقوى

المثلى.والطريقة،الوثقىالعروةهولأنه،المباركالكتاب

بنالناجيالخضرمحمدالدكتور،ربهرحمةإلىالفقيركتبه

بمكةالقرىأمبجامعةالدينوأصول.الدعوةبكليةالأستاذ،اللهضيف

ا!.25/8/414فيالمكرمة

!!!
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اسيكلمحخفلمحم

الدكتورفضيلةضدمة

الشنقيطيالأمينمحمدبنعبدالله

الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدتهالحمد

وبعد،وصحبهآلهوعلىمحمدنبينا،والمرسلين

عنها(المنحرفينعلىوالردالسلفيةالعقيدةأكتابقرأتقدفإني

فوجدتهالموقر،الحسينبنعمربنالطيبالشيخالعزيزأخيناتأليف

وفيوصفاتهاللهأسماءفيالسلفمذهبوضححيث،كتابتهفيوفق

لمعنىتوضيحهمعالتوحيد،فيمهمةقضاياوفي،الإيمانمسمى

السلف،مذهبعنانحرفتالتيالفرقعلىوالرد،والسلفية،السلف

الحقيقيالميزانأنفضيلتهوضحكماكئيرآ،أمقليلآانحرافهاكانسواء

)تارز:تعالىقالكماوالشةالكتابهووالعقديةالشرعيةالأمورلوزن

فيكم"تركتىسد:وقوله،الآية.!.وآلرت!ولرأدئمإلىقرذوةشئ/فيتتزغنم

علمأنوبئنوسثتي".اللهكتاب:بعديتضلوالنبهتمسكتمإنما

منشأوبتنعنهما،غنيةالشريعةوأنفيهما،خيرلاوالفلسفةالكلام

وبعبارات،واضحسهلبأسلوبذلككل،الأمةفيوالانحرافالخطأ

ورد،عباراتهأغلبفيالمخالفينأنصفأنهكمافيها،شططلاجيدة

والموضوعية.المنهجيةفيهتوخىبأسلوبعليهم

لهويوضحموضوعهفيالقارىءيفيدالكتابهذاأنأرىلذا
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ينفعأنوعلاجلاللهوأرجو،واقتناءهنشرهيستدعيمماكثيرةأمورأ

دئهالحمدأندعواناوآخر،مسؤولخيرإنهوناشرهومؤلفهقارئهبه

وسلم.وصحبهآلهوعلىنبيناعلىوسلماللهوصلى،العالمينرب

المساعدالأستاذ،الشنقيطيالأمينمحمدبنعبدالثهالدكتوركتبه

بالمدينةالإسلاميةبالجامعةالإسلاميةوالدراساتالكريمالقرآنبكلية

ا!.27/8418/فيالمنورة

!!!

01
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اليلىي!م

المؤلفمقدمة

111

بالثهونعوذ،ونستهديه،ونستغفره،ونستعينهنحمده،دتهالحمدإن

ومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا،شرورمن

الواحد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنواشهد،لههاديفلايضلل

هوأحد،كفوآلهيكنولميولد،ولميلدلمالذيالصمد،الفردالأحد،

تكفلعددآ،وأحصاهمالخلقخلق،نهايةبلاوالآخر،بدايةبلاالأول

دينلهمشرع،آجالهملهموحدد،وأعما"لهمأقوالهموعلمبأرزاقهم

يئا!)1(،يقتلقثنبيناآلإشقغغثريئتيئ)ؤمنلهمارتضاهمنهجآالإسلام

ونصح،الأمانةوأذى،الرسالةبفغ،ورسولهعبدهمحمدآنبيناأنوأشهد

ليلهاالبيضاء،المحخةعلىأمتهوترك،جهادهحقاللهفيوجاهد،الأمة

ومنوأصحابهآلهوعلىعليهاللهصلى،هالكإلاعنهايزيغلاكنهارها،

الدين.يومإلىنهجهمعلىسار

بعد،أما

ومنذرين،مبشرينوالمرسلينالأنبياءتعالىاللهأرسلفقد

إليهمفأوحى،الصحيحة)2(والعقيدة،الحقالدينإليهموأوحى

85.:الآية،عمرانآلسورة)1(

فيتعالىقال،والاشيثاقواللزومالتأكدمح!نىعلىتدوراللغةفيعقدمادة)2(

بمابمؤليذئحمؤتبهنآتص!كغفي-باتلتوأقهرئؤاخذكغةلا98:الآيةالمائدةسورة

والنية.والعزمبالقصدالموثقةهيالمعقدةفاليمين"آلأيئنغقدئم

11
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فيهاتتفقبل،الرسلباختلافتتغيرولاتتبدللاالتيالأولىبالأصول

وتعالى:سبحانهاللهيقولالمعنىهذاوفني،ال!ماويةالرسالاتجميع

بهءوضتاوماإلكآؤحتنماوألذىلؤصايهءؤضىماآلديبينليهغ)لث!خ

أوحىكما!)1(،ييةتتفرقوأؤلاألرينإلمجوأآنؤعكي!ىؤكوفقإترهتم

الإنسانحياةفيالعمليالجانبتنظيميتضمنالذيبالتشريعإليهم

الجانبهووهذا،والكون،والإنسان،بالنهوعلاقتهسلوكهفيوهدايته

تبعآ،السماويةالرسالاتاختلفتوفيه،بالشريعةيعرفالذيالعملي

منعصروكلأمةكليناسبماضوءعلىوالعصور،الأمملاختلاف

ييزغةمبهغجمتتا)ليئ:تعالىقولهيشيرذلكدهالى،التشريع

ليئهانجا!)2(.

أممهم،بهايدعونكانواالتيالأنبياءطريقةتعالىاللهبتنلقد

الدعوةفيطريقتهماتفقتفقد،الكريمالقرآنفيعنهماللهقصقكما

مقتفيأجاءعضمحمدنبيناوخاتمهم،وحدهوعبادتهاللهتوحيدإلى

الثه،توحيدمن،قبلهالرسلإليهدعتماإلىفدعا،ذلكفيأثرهم

منومحذرأ،الهدىطريقراسمآ،الإيمانإلىداعيآفجاء،ومعرفته

..والضلالالزيغطريق

وبالسئة،بهتمسكلمنالهدايةحاملآالكريمبالقرآنجاءنافقد

نأبعدإلاالأعلىالرفيقإلىينتقلولم،لهالمبينةالمطهرةالنبوية

..الدينلهوكمل،عاداهمنعلىاللهأظهره

ؤرجيثيغمتىغلنكغؤآتخثفىينكغثكثمآكتقث)آليؤم:تعالىيقرل

الدينهذاءلئنءلمج!الرسولأنالمعلومومن")3(،دين!آلاشملغلكم

الباطل.منالحقاستبانحتىفيه،لبسلاشافيآبيانآ

13.:الآية،الثورىسورة)1(

85.:الآية،عمرانآلسورة)2(

.3:الآية،المائدةسورة)3(

12
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عتئاللهرسولعليناإخر!:قالالدرداءأبيعنماجهابنروى

بيدهنفسيوالذي؟تخافونآلفقر:فقالونتخوفهالفقرنذ!ونحن

الله،وأيم،إلاهيةإزاغةأحدكمقلبيزيغلاحتىالدنياعليكم!ن

الدرداء:أبوقالسواء.ونهارهاليلهاالبيضاءمثلعلىتركتكملقد

ونهارهاليلهاالبيضاء،مثلعلىتركنا:!ت!اللهرسولواللهصدق

)1(ا
.سواء!

ؤرخمةوممهىيثئ:ليئلجتناآتيهتنبعلتثإؤنرئآ:تعالىوقال

")2(.لقم!ييينوبئئتزئ

ذلك،فيداخلآوصفاتهوأسمائهبالئهالإيمانيكونأنبدولا

وأساسه.وأصلهأولهإنهبل

نأوالدينالعقلفيالمحال"فمن:تيميةابنالإسلامشيخيقول

النورإلىالظلماتمنالناسبهاللهأخرجالذيالمنيرالسرأجيكون

وأمر،فيهاختلفوافيماالناسبينليخكمبالحقالكتابمعهوانزل

الكتابمنبهبعثماإلىدينهمأمرمنفيهتنازعوامايردواأنالناس

وقد،بصيرةعلىبإذنهسبيلهوإلىاللهإلىيدعووهو،والحكمة

هذامعمحال،نعمتهعليهموأتم،دينهمولأمتهلهكملبأنهاللهأخبر

ولممشتبهآ،ملتبسآوالعلم،بالثهالإيمانبابتركفديكونأنوغيره

يجوزوماالعليا،والصفاتالحسنىالأسماءمنلتهيجبمابينيميز

يمتنع.وماعليه

ماوأوجبوأفضل،الهدايةوأساسالدينأصلهذامعرفةف!ن

ذلكيكونفكيف،العقولوأدركتهالنفوسوحضلتهالقلوباكتسبته

هذايحكموالم،النبيينبعداللهخلقوأفضلالرسولوذلكالكتاب

الحلبيالبابيعيسى،عبدالباقيفؤادمحمد:تعليق1/4،ماجةابنسنن)1(

.وشركاه

98.:الآية،النحلصورة)2(
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وقولأ؟أ)1(.اعتقادآالباب

نصوصفالنبيمنيتلقونعليهمالثهرضوانالصحابةكانلقد

منذلكغيروفي،والصفاتالأسماءبابفي،والستةالكتاب

التيلغتهمبمقتضىمنهافهموهماعلىبهافيؤمنون،العقديةالمسانل

وجل،عزاللهرسمهالذيالمنبموفقوعلى،الكريمالقرآنبهانزل

بحيثوالبيانالوضوحمنوالصفاتالأسماءنصوصكانتلذلك

والدليلفيها،اختلافبينهميحصلولممنها،المرادفهمعلىاتفقوا

مصدقنقلوالصفاتالأسماءوأحاديثآياتإلينانقلواأنهمذلكعلى

ولمقائلها،صدقفيشاكولافيهامرتابكيربها،مؤمنلها،

لوإذ،المخلوقينبصفاتتعالىالثهصفاتيشبهواولميؤولوها،

بعضفياختلافهمإلينانقلكماعنهمإلينالنقلذلكمنشيئآفعلوا

..الفروعمسائل

وعمربكرأبيالراشدينوالخليفتين-لمج!الرسولزمنومضى

الفتنةبدايةعنهاللهرضيعفانبخنعثمانمقتلوكانعنهما،اللهرضي

لهحاكهبما،الإسلاميالدينأصوللتشملجذورهاامتدتالتي

يبتدعمنهاكل،الكلاميةوالمذاهب،المنحرفةالفرقفظهرت،أعداؤه

..الصالحالسلفونهج،والسئةالكتابنصوصتخالفوأقوالآعقائد

الإسلامي،الصففيانشقاقمنالخوارجأحدثهمانعلمفنحن

التشيعوظهر،للمسلمينوقتالهمالكبائر،لمرتكبيتكفيرهمعنفضلآ

القولوأظهروا،المسلمينبينالفتنةنارأوقدواومجوسيهودقبلمن

وزعمواعنهالثهرضيطالبأبيبنعليهووصيآءلمج!للرسولبأن

علىالوصيةوكتمانظلمهعلىتمالؤواعنهمالثهرضيالصحابةأن

افترائهم.حد

عبدالرحمنوترتيبجمعهـ،4014القاهرةطبعة5/6،الفتاوىمجموع)1(

محمد.ابنهومساعده،النجديالقاسميمحمد
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لكلملجآصارحتى،وتتشعبتزدادالتشيعانحرافاتتزلولم

القرآنبأنالقولفيهوظهر،والمسلمينالاسلاميحاربأنيريدمن

ماارتدواالصحابةأكثروأن،منهومنقوصفيهومزيدومحرفمبدل

معه.قليلآوعددآ،طالبأبيبنعليعدا

وعداءالبيضاء،المحخةعنبالانحراتالرافضيالفكراشتهروقد

الذيوهو،وفرختوباضتالباعفيهعششتالذيوهووأهلها،السئة

التاريخمدىعلىحقيقيآ،تفرقآوفرقهالإسلاميالكيانوحدةمزق

هذاإلىالإسلاميةالأمةكيانفيينخرالتمزقهذايزلولم،الإسلامي

الحين.

بنفيالقولظهر،ع!همالثهرضيالصحابةعهدأواخروفي

منسنسويه:لهيقالمجوسيرجلبذلكعرفمنوأولالقدر،

الجهنيخالدبنمعبدبهقالمنأولأناشتهرقدكاندان،الأساورة

نصوصمننصإنكارعلىعلامةالقدريةوكانت-سيأتيكما-

للاستهانةبابآالإرجاءوأصبح،وشرهخيرهبالقدرالإيمان.أي،الدين

.الإسلامبتعاليمللاستهتاروتشجيعآ،بالعمل

شيئآالمسلمينبينتتسعوالخلافات،تستشريالفتنوظلت

المائةنهايةفي،السمرقنديصفوانبنالجهمظهوركانحتىفشئآ،

النفي،مذهبوأضل،التعطيللواءفحمل،النبويةللهجرةالأولى

تعالى،اللهصفاتفعطلوالإنكار،والجحودالمكابرةكبروتولى

وتوزعتذلكبعدالكلاميةالمذاهبوانتشرت،الإسلامتعاليموحارب

أربابها.بينتركته

مخالفجديدعقديمنهجالوجودفيظهرأنذلكنتيجةوكانت

ومقولات،الكلاميةالمصطلحاتمنعناصرهنسجت،السلفلمنهج

الزمن،بمرورالقدسيةمسوحيلبسالكلامعلمفنوأصبح،المتكلمين

منأخذهايمكنالعقيدةبأنالناسمنالكثيرإقناعممكنآيعدلمحتى

مقبولآ.ليسماالرائجةالمعقولاتفيأنأو،والسئةالكتاب

15http://www.al-maktabeh.com



القديماليونانيالمنطقعلىالقائمالكلامعلمعننجموقد

بعضأناهمهامنكان،جسيمةوأضرار،العقيدةفيانحرافات

القويم.النهجعنفضل،والستةالكتابمدارسةعنبهانشغلالعلماء

أنهالناسلبعضبداربماعقليمنهجإلىالدينأصولإحالةإن

حيثورمنالخطورةشديدأمرولكنه،الأقلعلىبريءأوجميلأمر

..نتائجه

الآياتخلالمنوجلعزبالثهمعرفةمنالتوحيدتحولإن

،بالإسلاملهاصلةلاجدليةعلومإلىالنبويةوالأحاديثالقرآنية

الكلامعلمأنذلك،الخطورةبالغأمرعلومهمدارسةعنوتشغل

نصوصعلىالعقلتقديمإلىبأصحابهأدىالإسلامفيالمبتدع

أصولهملأن،والحيرةالضلالإلىبهموانتهى،والستةالكتاب

متعارضة.وآراؤهم،متناقضة

الدينلتقيجيدآكلامآنلخصأنهناوالمفيدالمناسبمنولعل

ووصفوالفكريةالعقديةالجالةفيهصؤر-اللهرحمه-المقريزي

:قالحيث،قرونلعدةبهامرتالتيالتطورات

بماربهملهموصف،الناسإلىىحيدمحمدآاللهبعث"لما

وبدويهمقرويهم،بأسرهمالعربمنأحديسألهفلم،نفسهبهوصف

وشرائع،الصلاةأمرعنيسألونهكانواكما،ذلكمنشيءمعنىعن

كما،لنقلالصفاتمنشيءعنمنهمأحدسألهلوإذ،الإسلام

وغيرها.الأحكامأحاديثنقلت

علم،السلفعنوالآثارالحديثدواوينفيالنظرأمعنومن

الصحابةمنأحدعنسقيمولاصحيحطريقمنلاقطيردلمأنه

معنىعن.!يمالنبيسألأنه،عددهموكثرة،طبقاتهماختلافعلى

لسانوعلى،القرآنفينفسهبهسبحانهالربوصفمماشيء

ولم،مقتنعفاهمسكوتوسكتواذلكمعنىفهمواكلهمبلع!فه،نبيه

شيءتأويلإلىمنهمأحديتعرضولم،وأخرىصفةبينيفرقوا
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أحدعنديكنولم،بأجمعهمورفىتكماالصفاتأجروابلمنها،

.!رسولهوسئة،اللهكتابسوىبهيستلىلمامنهم

القولوحدثهذا،على-عنهماللهرضي-عصرهمومضى

الجهني،معبدبذلكفاهمنأولوكان.آخرهمعهدفيالقدربنفي

ويعرف،سنسويهيونسأبو:لهيقال،الأساورةمنرجلعنأخذه

الخوارجخرجتثم،الصحابةالمقالةهذهمنوتبرأ،بالأسواري

طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرفقاتلهم،بالذنوبوكفروا

عنه.اللهرضي

،اليهوديسبأابنبدعوةطائفةفيهوغلالعليالتشيعوحدث

منبالإمامةلعليبالوصيةالقولسبأابنأحدثكماالنار،فيفحرقهم

فيهوأن،موتهبعدعليرجعةأي،بالرجعةوالقول!الرسولبعد

..الإلهيةمنجزءآ

كالإمامية،الرافضةمنالغلاةتشعبتاليهوديهذادعوةومن

وهو،وغيرهم،والنصيرية،والقرامطة،والإسماعيلية،عشريةالإثني

قتل،حتىعنهاللهرضيعثمانالمؤمنينأميرعلىالفتنةأثارالذي

فسادآ.الدنياملأحتىيستفحلالرفضمذهبيزلولم

صفاته،عن-تعالى-الربوتعطيلالجهميةمذهبحدثثم

الفلاسفةكتبوعربت،العظائممنذلكوغير،القرآنبخلقوالقول

..والضلالالفتنةفعظمت،المأمونعهدفي

ولازمه،الاعتزالالجبائيعنأخذقدوكان،الأشعريظهرثم

وغيروالقدرالصفاتفيكلابابنطريقسلكثمطويلآذهرآ

..ذلك

،فوركوابن،الباقلانيمثلالعلماء،منجماعةطريقهوسلك

،والرازي،والشهرستاني،والغزالي،والشيرازي،والاسفراييني

هيطريقتهمأنويدعون،يحتجون،بتصانيفهمالدنياوملؤوا،وغيرهم

الإسلامية،البلادفيالمذهبهذافانتشر،والجماعةالسئةأهلطريقة
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مواليهمثم،المذهبهذاعلىوكانوا،أيوببنيدولةوجاءت

هذافصار..هناكونشره،المغربإلىتومرتابنوأخذه،الأتراك

منعداهمانسيبحيث،الإسلاميةالأمصارفيالمعروفهوالمذهب

يكونأنإلا،يخالفهمذهباليوميبقلمحتى،جهلأو،المذاهب

الحنابلة.مذهب

للانتصارفتصدى،تيميةابنالعباسأبوالدينتقيجاءحتى

فافترق،والصوفية،والرافضة،الأشاعرةعلىوردالسلفلمذهب

شيخأنهويرى،أقوالهعلىويعولبهيقتديفريق:فريقانفيهالناس

يبدعه،وآخر..الإسلاميةالملةأهلحفاظأجلومنحقآ،الإسلام

وغيرها")1(.الصفاتإثباتعليهويزريويضلله

والدفاعالستةعنبالذب-اللهرحمهم-السلفأئمةقاملقد

الردفيالكتبفألفواالعصور،مرعلىلهاالمخالفينعلىوالردعنها

مذاهبهموأبطلوا،الكلامأهلوخاصة،المنحرفةالطوائفعلى

فيواتبعوا،الصحيحللإسلامومصادمتهازيفها،وبينواودحضوها،

يجرواأنأرادواالقوملأنوالحذر،الحيطةغايةفيكانتطريقةذلك

بالجدلاتصفالذي،البغيضميدانهمإلىالنزولإلىالستةأهل

.الإسلامروحعنالبعيدوالكلاموالسفسطائية

عليهمفردوا،والأحكمالأمثلالطريقسلكواالستةأئمةأنإلا

أولئكمذاهبيخالفبماصراحةتنطقالتي،والسئةالكتاببنصوص

في،وضلالاتهمبدعهمعلىالردفيالعامةالكتبفألفواالأدعياء،

لخطورتهابالتأليفالمسائلبعضأفردواوربماالعقيدةمسائلجميع

العباد،وأفعالوالقدر،الصفاتمباحثمثلحولهاالجدلولكثرة

..ذلكوغير،والوسيلة

بالخططالمعروفوالآثار،الخططبذكروالاعتبارالمواعظكتابراجع)1(

أد.ت،.القاهرة،الدينيةالثقافةمكتبة:الناشر935،-2/356المقريزية
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فيالمبتدعةالطوائفقسودأنتوجلعزاللهقدرةشاءتوقد

تيمية،ابنالإسلااشيخفيهعاشالذيالعصرفيالإسلاميةالأقطار

وتفنيد،الطوائفهذهعلىالردودفيالأوفرالنصيبلىكانلبذلك

وصياغتهاالسلفعقيدةبتقريراعتنىذاتهالوقتوفيبقالأتها،

النبويةوالسئة،الكريمالقرآننصوصمنانطلاقآوتوضعجها،

وعدمواعتقادهابها،الإيمانإلاالمسلميسعلاالتي،ا!هرة

تجاوزها.

تيمية-ابنالإسلامشيخأنباحثكللدىالمعروفمنإن

الإسلامتنقيةوحاول،وقلمهبلسانهالستةعنيدافعوقف-اللهرحمه

الكتابتخالفالتيالآراءلمناهضةوتصدىبدعمنبهعلقمما

ذلكبهوأدى،عنهمالثهرضيالصالحالسلفعليهكانوما،والسئة

من،عصرهفيالسائدة،ل!سلامالمنتسبةبالطوائفالأصطدامإلى

وغيرهم.،متعصبينوفقهاء،ومتصوفة،متكلمين

بإلحاقفقاموا،الطوائفلتلكحينذاكوالسطوةالغلبةوكانت

الحق،إحقاقسبيلفيالمعاناةوتحمل،دعوتهوتشويهبهالأذى

سجنفياللهرحمهتوفيحتى،المحنعليهوتوالت،الباطلودحض

منوأعوانهمالمنحرفينالظلمةأيديعلىهـ،728عامدمشققلعة

،بعدهمنبتلاميذهالأذىبإنزالوقاموا،والتعصب،الهوىأصحاب

بعدهمناللواءحاملوخاصة،بالحبسوتارةبالتعزير،تارة

)؟(.تعالى-اللهرحمه-الجوزيةقيمابنالدينشمس

(تأد.العلميةالكتبدار7914،-4/6914الحفاظتذكرة:الذهبيراجع)1(

أبوومحمد19،-59صبطوطةابنورحلة2/935،الخطط،والمقريزي

قواعد،حلميومصطفى648،-506ص،ايإسلاميةالمذاهبتاريخ،زهرة

ابنعقيدة،الهبراويأحمدومحمدبعدها،وما،115ص،السلفيالمنهج

،والأشعريالتيميالسلفيللمنهجودراعةالسلفيةللعقيدةتحقيق،الحنبليتيمية

دثق.،الحكمةدارمنشورات93،-17ص
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تيميةابنالإسلامشيخموقفعلىالضوءيلقيالتاليوالنص

مذ!ولهذا:انحرافاتهمبعضإلىمشيرآقالحيث،الكلامأهلمن

كانإذ،والستةللكتابالمخالفالمحدثالكلامأهلوالأئمةالسلف

بهأخبرمابعضتكذيبأوجبماوالأخكامالأدلةفيالباطلمنفيه

أ)1(.الإسلامأهلعلىالعدووتسلطفالرسول

!!!

63.صالأصفهانيةالعفيدةشرح)1(
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ا،ولىالفط

والسطفية+السلفتعريف

اللغة:فيوالسلفيةالسلف-أ

قالالمتقدمالماضيعلىيطلقالسلفأنعلىاللغةعلماء.اتفق

السلافوالقوم،مضى:أيسلفآيسلف"سلف:الجوهري

يعجلالبيوعمننوعوالسلف،وسلاف،أسلافوالجمع،المتقدمون

والسالف،معلومأجلإلىبالوصفالسلعةوتضبط،الثمنفيه

!)1(.التقديموالتسليف،المتقدموالسليف

مضى،بالضميسلفةسلف:الصحاحمختارفيالرازيوقال

إلىنسبةوالسلفية!)2(،أسلافوالجمع،المتقدمونالسلافوالقوم

)3(.السلف

صالأولالمجلد،والعلوماللغةفيالصحاح،الجوهريحمادبنإسماعيل)1(

وأسامة،مرعثلينديم:وتصنيفإعداد،العلايليعبدالله:تقديم306-654

.م7491بيروت،المربيةالحضارةدار،الأولىالطبعة،مرع!ثسلي

حمزةوترتيبتحقيق903،صالصحاحمختار،الرازيبكرأبيبنمحمد)2(

بيروت،دمقالبصائر،*ار،الرسالةمؤسسةطبحةخاطر،ومحموداللهفتح

.504؟ص

عمرعبداللهوتحليقتقديم3/273،الأنماب،السمعانيمحمدعبدالكريم)3(

اكل.804بيروت،العلميةالكتبدار،الأولىالطبمة،البارودي
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،المتقدموالسالف،تقدم"سلفمنظور:لابنالعربلسانوفي

المتقدمون!)1(.الجماعةوالسلفةوالسليفوالسلف

:قالثم،المتقدم"الماضي:بأنهالسلفالفيروزآباديوعرف

منفعةلاالذيوالقرض،الأسلافمناسم،السلم،محركةوالسلف

آبائكمنتقدممنوكل،قدمتهصالحعملوكلللمقرضفيه

وقرابتك!)2(.

سمقفا)قخعفتهئم:وجلعزاللهقولالكريمالقرآنفيوجاء

!")3(.يلأخر-نةؤتثلأ

تعالى:قولهفيالقراءةاختلافذكرأنبعدالطبريقال

السينبفتحقرأمنقراءةبالصوابذلكفيالقراءات"أولى)ئثلفا،:

وأحق،العربعندالمعروفوالكلامالجوداء،اللغةلأنهاثاللام

فيهم،وأشهرهاأفصحهاالعربلغاتمناللهكتاببهايقرأأناللغات

فيفرعونقوممنأغرقناهمالذينهؤلاءفجعلنا:إذنالكلامفتأويل

وكفارقريشمنمحمدياقومككفابىالنارإلىيتقدمونمقدمةالبحر

بالأثر")4(.لهمقومك

ومضى،تقدم"سلف:الآيةلهذهتفسيرهعندالقرطبيوقال

وسلف،المتقدمونالسلافوالقوم،تقدمصالحعمللهوسلف

")5(.أسلافوالجمع،المتقدمونآباؤهالرجل

بهابولاقطبعةعنمصورةطبعة11/58،العربلسانمنظور،ابن)1(

أد.ت،.،والترجمةللتاليفالمصريةالدار،متنوعةوفهارس،تصويبات

تحقيقمكتب:تحقيق،1561-0601ص،المحيطالقاموس،الفيروزآبادي)2(

اهـ.704ببروت،الرسالةمؤسسة،الثانيةالطبعة،الرسالةبمؤسسةالتراث

56.:الآية،الزخرفسورة)3(

الطبعة25/85،القرآنآيتاويلعنالبيانجامع،الطبريجريربنمحمد)4(

.ص1388مصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىشركة،الثالثة

دارطبعة6/202،القرآنلأحكامالجامع،القرطبيالأنصاريأحمدبنمحمد)5(

.ص1387القاهرةوالنث!ر،للطباعةالعربيالكتاب
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:القرآنغريبفيالمفرداتكتابهفيالأصفهانيالراغبوقال

وجمعهمتقدمونآباء:أيكريمسلفولفلان،المتقدمالسلفة

.")1(أسلاف

:الاصطلاحفيوالسلفيةالسلفمفهوم-ب

تحاولحيثالإسلاميةالفرقتتنازعهوالسلفيةالسلفمفهومإن

السئة)2(بأهلتتسمىأوالسلفإلىتنتسبأنالفرقهذهمنفرقةكل

غيرها.دون

التيالأولىالثلاثةالقرونأهلإلىينصرفالسلفمفهومولكن

)3(بالبدعةوصفمندونالقرونخيربأنها!رالنبيوصفها

)1(

)2(

)3(

تحقيق923،صالقرآنغريبفيالمفردات،الأصفهانيمحمدبنالحسين

ت،.أد.بيروتالمعرفةدار،كيلانيسيدمحمد

واصحابهفالرسولعليهكانماهيالستة:تيميةابنالإسلامشيخقال

محمدتقديم،901صالكبرىالحمويةالفترىوعملأ،وقولأواتتصادآاعتقادأ

نأاهـ)ويذكر304الحسعوديةالمزسسة،المدنيمطبعة،حمزةعبدالرزاق

يقابلماوهو،الأعمالمعنىاحدهما:معنيانبهويراديطلقالستةاهلمصطلح

:فيقال،الشيعةسوىالإسلاميةالفرقفيهتدخلالمعنىوهذا،الشيعة

يقابلفهو،الأخصالمعنىأما،والثيعةالسثةاهل:قسمانللأسلامالم!تسبون

بنوعليحنبلبناحمدالإمامنصوقد،عامةالأهواءواهل،المبتدعة

الستةاهلمنيعتبرلاالكلامعلممنشيءفيخاضمنأنعلىالمديني

أبو(للنصوصوشحلمالجدلياعحتىالستةبكلامهاصابوان،والجماعة

منوالجماعةالستةأهلاعتقاداصول:اللالكائيالحسنبناللههبةالقاسم

166،-1/157،165بعدهمومنوالتابعينالصحابةهـاجماعوالستةالكتاب

اكل،204الرياض،والتوزيعللنشرطيبةدار،حمدانسعدأحمدالدكتورتحقيق

-15صالعقيدةفيالأشاعرةمنهج:الحواليعبدالرحمنبنسفروالدكتور

اهـ.704الكويت،السلفيةالدار،الأولىالطبعة،16

تضاهيمخترعةالدينفيطريقةعنعبارةمبتدعأفاعلهاويسمى:البدعة

بنوبابت،أد.بيروت،المعرفةدار1/37،الاعتصام،الثاطبي..الريعة

شخصي.مخطوط2،ص،المشروعوغيرالمشروعالذكر،سيديالثسيخ
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.........................،()،ريةلقدوا،(2)رجالخووا،(1)لشيعةكا

)1(

)2(

)3(

الخصوصعلىعنهاللهرضيطالبأبيبنعليآشايعواالذينهمالثيعة

لاالإمامةأنواعتقدواخفيآ،واماجليآ)ما،ووصيةنصآوخلافتهب!مامتهوقالوا

عندهم.صنبتقيةأوغيرهممنيكونفبظلمخرجتدانأولادهمنتخرج

الإماموينتصب،العامةباختيارتناطمصلحيةقضيةالإمامةليستوتالوا

الصلاةعليهمللرسليجوزلاالدينركنوهي،أصوليةقضيةهيبل،بنصبهم

الثيعةانقسموقد.دارساله،العامةالىتفويضهولا،داهمالهاغفالهوالسلام

وثبوت،الإمامةعلىوالتنصيصالتعيينبوجوبالقوليجمحهاطوائفعدةالى

والتبري،،بالتوليوالقولوالصغائر،الكبائرعنوجوبأوالأئمةالأنجياءعصمة

ذلك،فيالزيديةبعضويخالفهم،التقيةحالةفيالاوعقلأوفعلأ،قولآ

الستة،الىوبعضهم،الاعتزالالىالدينأصولفيطوائفهمبحضويميل

تحقيق147،-1/146والنحلالمللالشهرصتاني،الثحبيه،إلىوبعضهم

مقالات،اهـوالأشعري404بيروت،المعرفةدار،كيلانيسيدمحمد

الطبعةعبدالحميد،الدينمحييتحقيق1/65،المصلينواختلافالإسلاميين

12ص،الفرقبينالفرق،والبغدادياكل،938المصريةالنهضةمكتبة،الثانية

أد.ت،.بيروت،المعرفةدارعبدالحميد،الدينمحيتحقيق23،-

فيهخرجالذيالموضعالىنسبةوالحزورية،النواصبلهمويقال:الخوارج

قبولعلىاجبروهأنبغد-عنهاللهرضي-طالبابيبنعليعلىأولهم

نامنهطلبواقبلهوعندما-عنهماالهرضي-سفيانأبيبنمعاويةمعالتحكيم

وتبايعوا،همكفرواكما،التحكيمبسببكفربانهلذلكمعللينويتوبيرفضه

بنعثصانمنبالتبريالقولويجمعهم،فرقةعشرينالىالخوارجانقسموقد

ويرونالكبائرأصحابوتكفيرعنهما،اللهرضيطالبأبيبنوعلي،عفان

والنحلالملل:الشهرستانيواجبأ،حقأالشةخالفاذاالإمامعلىالخروج

:والمقريزي24،27،صالفرقبينالفرق:والبغدادي،1114-115/

/2المقريزيةبالخططالمعروفوالآثارالخططبذكروالاعتبارالمواعظكتاب

المذاصبتاريخ:زهرةأبوومحمدأد.ت،بالقاهرةالحربيةالثقافةمكتبة354،

أد.ت،.العربيالفكردار06،صالإسلامية

نأأيانفالأمرإنقالوا:حيثإياهلنفيهمالقدرإلىنسبواالقدرنفاةالقدهـلة

فيالبدعةهذهحدثتوقد،عليههممماشيئأخلقهعلىيقدرلمتعالىالله

الجهنيخالدبنمحبديدعلى-عنهماللهرضي-الصحابةمنالمتأخرينزمان

يعمربنيحيىعنذلكفيالقصةصحيحهفيمسلمأخرجوقد،البصري

أنا-فانطلقت:قال،الجهنيمعبدبالبصرةالقدرفيقالمن)اول:قال
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........................،(3)لمجهميةوا،(2)يةلجبروا،(1)جئةلمروا

)1(

)2(

)3(

بحبداللهاجتماعهماوذكر،معتمريناوحاجينالحميريعبدالرحمنبنوحميد

أولئكلقيتف!ذاعمر:ابنفقالالمقالةبهذهيقولعمنسألوأنهعمرابن

لوعمربنعبداللهبهيحلفوالذيمني،برآءوأنهم،منهمبريءأنيفأخبرهم

صحيحبالقدر،يؤمنحتىمنهاللهقبلمافأنفقهذهبآأحدمثللأحدهمأن

التراثإحياءدارطبةا.،56-151،55-1015/النوويدرحمسلم

العزابيوابن2/356،المقريزيخططوراجعأد.ت،،بيروت،العربي

العلماء،منجماعةحققها295،395،صالطحاويةالعقيدةضرح،الحنفي

الإسلامي،المكتب،الرابعةالطبحة،الألبانيالدينناصرمحمدأحاديثهاوخزج

اكل.193بيروت

!اطلاقالرجاء،)عطاء:والثانيالتأخير،بمعنىأحدهما:معيينعلىالإرجاء

تضرلايقولونلأنهم،صحيحالأولبالمعنىالجماعةهذهعلىالمرجئة31

حكمتأخيرالإرجاء:وقيل،طاعةالكفرمعتنفعلاكما،محصيةالإيمانمع

منكونهمنالدلافيبحكمعليهيقضىفلا،القيامةيومالىالكبيرةصاحب

طالبأبيبنعليتاخيرالإرجاء:وقيلالنار،اهلمناوالجنةأهل

أربعةوالمرجئة،الرابعةالدرجةإلىالأولىالدرجةمن-عنهاللهرضي-

والمرجئة،الجبريةومرجثة،القدريةومرجئة،الخوارجمرجئة:اصناف

-2/8،32الخطط،والمقريزي،1/913والنحلالملل.الثسهرستاني.الخالصة

302.صالفرقبينالفرقوالبغدادي035،

الربإلىلىاضافته،الفعلعلىالحبداستطاعةنفيفيالفلاةهمالجبرية

ولافملآ،للعبدتثبتلاالتيوهي،الخالصةالجبرية:أصنافوهم،تعالى

غيرقدرةللعبدتثبتالتيوهي،المتوسطةواليهـيةاصلآ،الفعلعلىقدرة

نفىوقد،الجبريةأصنافمنالأشاعرةأنالبعضويرىاصلآ،مؤثرة

وسمىالفعلفيماأثرآالحادثةللقدرةاثبتمنفأما:بقولهذلكالثهرستاني

/2المقريزيخططوراجع1/85،والنحلالمللبجبري،فليسكسباذلك

.934

إلىوالاضطراربالإجبارقالالذي،السمرقنديصفوانبنجهمأتباعالجهمية

تمالىبالثهالمحرفةهوالإيمانوأنوتفنيانتبيدانوالنارالجنةوأن،الأعمال

اللهغيرلأحدعملولافعللاوأنه،فقطتعالىباللهالجهلهووالكفر،فقط

يقالكماالمجاز،صبيلعلىالمخلوقينإلىالأعمالتنسبو)نماوجل،عز

منوامتنع،حادثتحالىاللهعلمانوزعم،الرحىودارتالشجرةتحركت

بوصف=أصفهلا:وقالمريد،أوعالماوحيأوشيءبأنهتعالىاللهوصف
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الإسلامية،الفرقبينالدينأصولفيالنزاعداروحين)1(،والمعتزلة

اصطلاحآالسلفيةمدلولأصبح،للسلفالانتسابالجميعوحاول

الصالحبالسلفواقتدى،والستةبالكتابتمسكمنعلىيطلقخاصآ

وتطبيقه.الإسلامفهمفي

نأالبعضفيرى،السلفكلمةمدلولتحديدفياختلفوقد

()2(.أثرهويتبعالدينفيمذهبهيقلدمن)كلالسلف

فيعاشوامن)بأنهمزمنيآالسلفتحديدإلىالبعضوذهب

الخامس،القرنإلىالنبويةالهجرةمنالأولالقرنبينماالفترة

ذلكأ)3(.بعدكانماوالخلف

)1(

)2(

)3(

،والبغدادي1/338،الإسلاميينمقالات،الأشعري.غيرهعلىإطلاقهيجوز

هـ1/6.87والنحلالملل،والشهرستاني212،-211صالفرقبينالفرق

فيواختلف،والعدلية،بالقدريةويلقبونالتوحيد،بأصحابويتسمونالمعتزلة

علياصحابمنقومفيبدأظهورهمانالبعضفيرى،المعتزلةظهوروقت

الخلافةعنعليبنالحسن.تنازلحيث-عنهاللهرضي-طالبأبيبن

إلىوانصرفوا،السياصةفاعتزلوا-عنهماللهرضي-سفيانأبيبنلمعاوية

عبيدبنوعمروعطاء،بنواصلالمحتزلةرأسأنعلىالعلماءواكثرالعقائد،

التوحيد،؟وهيالخمسةأصولهمعلىالمعتزلةعقيدةوتنبنيوأصحابهما،

عنوالنهيبالمعروفوالأمرالوعيد،داثبات،المنزلتينبينوالمنزلة،والحدل

الفرقسائرتكفرفرقةكل،فرقةعرينإلىالمعتزلةافترقوقدالمنكر،

الفرق:والبغدادي338،-2/337الإسلامينمقالات:الأشعري.الأخرى

44،-1/43والنحلالملل:والشهرستاني114،-24صالفرقبين

الطحاويةصالمقيدةشرحفيالعز:أبيوابن2/345،الخطط:وإلمقريزي

915.-124صالإسلاميةالمذاهبتاريخ:زهرةأبوومحمد958،-588

لطفيالدكتوروحققه4/15الفنوناصطلاحاتكشاف:التهانونيعليمحمد

الهيئةطبعةمحمد،عبدالنعيمالدكتورالفارسيةنصوصهوترجم،عبدالبديع

.ام779،للكتابالعامةالمصرية

دار،3/94:الجلالينتفسيرفيالخلوتي:الصاويمحمدبنأحمدحاشية

13،صالأنوارطلحةعلىالأستاررفع:المشاطوحسناهـ،393الفكر

.مكانولاتارلختحديدبدونالأولىالطبعة
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دليلعلىلهماأقفلموالتنقيبالبحثبعدالقولانوهذان

،والخوارج،الشيعةائمةيكونأنعل!يهمايترتبأنهمح،بهيعتضدان

المبتدعة،الطوائفمنوغيرهم،والمعتزلة،والمرجئةوالجهم!،

عنخرجتالطوائفهذهلأنباطلوهذا،السلفمفهومفيداخلين

)؟(.السلفمذهب

بالصحابةالسلفالمداركترتيبفيعياضالقاضيويحدد

.)2(والتابعين

والتابعونالصحابةهمالسلفأنإلىآخرونوذهب
)3(
وتابعوهم.

فيالبخاريأخرجهالذيللحديث،الراجحهوالقولوهذا

ثمقرني:قالخير؟الناسأيأ:سئل-!ب!اللهرسولأنوفيهصحيحه

الحديث..()"(.يلونهمالذينثميلونهمالذين

)1(

)2(

)3(

)4(

إبراهيممحمدالدكتورتحقيق5،33/والنحلوالأهواءالمللفيالفصل:حزمابن

الفرق:والبغداديهـ،ا504بيروت،الجيلدار،عميرةعبدالرحمنوالدكترر،نصر

بينالإسلاميةالعقيدة:فيخفاجيأحمدمحمدوالدكتور313،صالفرقبين

القاهرة،الأمانةمطبعة،الأولىالطبعة،121/ونقدتحليل،والمعتزلةالسلفية

الثانية،الطبعة،253صالسلفيالمنهجقواعد:حلميمصطفىوالدكنورت،.أد

.اص504الإسكندرية،والتوزيعوالنث!رللطبعالدعوةدار

مالكمذهبأعلاملممرفةالمسالكوتقريبالمداركترتيب:عياضالقاضي

والؤونالأوقافوزارة،الثانيةالطبعة،الصحراويعبدالقادر:تحقيق2/93،

اكل.304المغربيةبالمملكةالإسلامية

تحقيق:،1/911المنطقصونفيالسيوطيتلخيصالكلامذم:الهروي

مجمع،الثانيةالطبعة،عبدالرزاقسعادوالسيدةالنثار،صاميعليالدكتور

السلفمذاهبفيالتحف:والصموكانيص،9138با،زهرالإسلاميةالبحوث

عبدالحميد،عليحنوعلي،الهلاليعيدبنسليموتعليقتقديم45،ص

إضاءةشرح:الثشقيطياحمدومحمداهـ،904الأحساء،الجوزيابنمكتبة

أد.ت،.للجميعالعلمدار98،صالستةأهلاعتقادفيالدجنة

الفكردار،السلفيةالطبعة11/542،الباريفتحشرحهمعالبخاريصحيح

أد.ت،.والتوزيعوالثرللطباعة
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نأفالظاهر،والتاسون،الصحابةهمال!ملفإن:قالمنوأما

الحديث.فيداخلذلك

الصحيحالانتسابفيكافيآالزمنيالتحديدهذامجردوليس

فيوالستةالكتابموافقةذلكإلىيضافأنبدلابل،للسلف

الكريم،القرآنيرجاءمارأيهخالففمن،والسلوكوالشريعةالعقيدة

القرنفيعاشوإن،بسلفىفليس،المطهرةالنبويةالسئةفيثبتوما

الصحابةزمنفيعاشوامنبعضنجدأنناذلك،للهجرةالأول

عقيدةعنالبعدكلبعيدونمضلونضلالوهم-عنهماللهرضي-

أبيبنلعليقالالذيسبأ)1(بنعبداللهأمثال،ومنهجهمالسلف

ولم،يمتلمعليآأنوزعمحقآالإلهأنت-عنهاللهرضي-طالب

هووأنه،عليهيستولىأنيجوزولا،الإلهيالجزءفيهوأن،يقتل

وابتسامته،،سوطهوالبرق،صوتهوالرعد،السحابفييأتيالذي

231(.جورملئتكماعدلآفيملأهاالأرضإلىسينزلوأنه

أبيبنوعليعفانبنعثمانمنتبرأالذي)3(الأزرقبنونافع

أهلمنيهوديالسوداء،ابن:لهويقال،المضلالضالسبأبنعبداللههو)1(

عفانبنعثمانخلافةزمنفيالإسلامفيالدخولأظهرصنعاء،

أفكارهالمسلمينفيوبث،الإسلاميةالأقطاربعضفيوتجول،عنهاللهرضي

حطبهاوجامعنارها،ومؤججوموقدها،،الفتترأسفكان،المضلةالمنحرفة

-225233،صالفرقبينالفرق:البغدادي،ورذالهم،الناسأشتاتمن

03.-92صالإسلاميةالمذاهبتاريخ:زهرةأبوومحمد234،

/اوالنحلالملل:والشهرستاني88،-1/84الإسلاميينمقالات:الأشعري)2(

357.-2356/الخطط:والمقريزي،174

الزبير،بنعبداللهعهدفيالبصرةمنخرجالحنفيالأزرقبننافعهو)3(

كثيفآجيث!أالحارثبنعبداللهإليهفبعث،جموعهوكثرت،شوكتهواشتدت

قتلحتىالطرفينبينالقتالواثتد،ربيحةبنكريزبنعبسبنمسلمبقيادة

عامفيذلكوكان،الأزرقبننافعالخوارجاميروقتل،الجيشاميرمسلم

911،-1/118والنحلالملل:الشهرستانيهـ،65عامفيوقيلهـ،06

83.-82الفرقبينالفرق:والبغدادي
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واستحل،المحسلمينمنمخالفيهوكقرضهما،اللهرضيطالب

ا!حصن)1(.الزانيرجموأنكر،دمماءهم

زمانفيالقدرفيبدعتهظهرتالذي)2(الجهنيخالدبنومعبد

قليل.قبلتقدمكما-عنهمالثهرضي-الصحابةمنالمتأخرين

إلت!نقلتوآراءأخبارمنلديناماكلفينتثبتأنينبغيلذلك

وما،والسئةالكتابعلىنعرضهاحتىالسلفمذهبتمثلأنهاعلى

النهجهذاعلىكانفمن،عنهماللهرضيالصالحالسلفعنثبت

سلفيغيرفهوخالفهومن،متأخرةعصورفيعاشلهان،سلفيفهو

عنهم.اللهرضيالصحابةزمنفيعاشلىان

المعاصرينالعلماءبعضعرفهاكماالسلفيةف!نذلكوعلى

لهموالتابعون،عليهماللهرضوانالكرامالصحابةعليهكانما9:هي

لهشهدممنالدينوأئمة،وأتباعهم،الدينيومإلىبإحسان

خلفآكلامهمالناسوتلقى،الدينفيشأنهعظموعرف،بالإمامة

وابنسعد،بنوالليث،الثوريوسفيان،الأربعةكالأئمة،سلفعن

دون،السننأصحابوسائر،ومسلم،والبخاري،والنخعي،المبارك

،الخوارجمثلمرضغيربلقباشتهرأو،ببدعةرميمن

174،-1/168الإسلاميينمقالات:والأشعري2/354،الخطط:المقريزي)1(

74.-73صالإسلاميةالمذاهبتاريخ:زهرةأبوومحمد

وابن،عباسابنمنالحديثسمع،البصري،الجهنيخالدبنمعبدهو)2(

أولوهو،التحيهميوموشهد،وغيرهم،حصينبنوعمران،ومعاويةعمر،

الضارىمنرجلعنذلكأخذأنهويذكر،الإملامفيالقدرفيتكلممن

وقد،زهادةوفيه،عبادةلمحبدكانتوقدأسوسن،لهيقال،العراقأهلمن

مضل،ضالبانهالبصريالحسنووصفه.حديثهفيوغيرهمعينابنوثقه

ابنمعخرج:وقيل،مروانبنعبدالملكصلبه:فقيل،موتهفيواختلفوا

وأرخواتلهثمالعذابمنبأنواعفعذبهيوسفبنالحجاجفأخذهالأشعث

وابن،18صالفرقبينالفرق:البغداديبعدها.ويقالص08صنةفيموته

أد.ت(.بيروت،المعارفمكتبة9،34/والنهايةالبداية:كثير
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.(2)لةلمعتزوا،لجهميةاو،يةلجبروا،جئةلمروا،(؟)فضلرواوا

ومذهبهمالسلفيينيعرفونأصحابهافغالبية،الفرقكتبأما

الصفاتية،.أباسمذكروهموربما،والسئةالحديثأهل:باسم

ما)جملة:السلفمذهبعنكلامهبدايةفيالأشعرييقول

وما،ورسله،وكتبهوملائكتهبالثهالإقرار:والسئةالحديثأهلعليه

منيردونلا!،اللهرسولعنالثقاترواهوما،اللهعندمنجاء

يتخذلمغيرهإلهلاصمدفردواحدإلهسبحانهالثهوأنشيئأ،ذلك

وأن،حقالجنةوأن،ورسولهعبدهمحمدآوأنولدآ،ولاصاحبة

سبحانهوأنهالقبور،فيمنيبعثاللهوأنفيها،ريبلاآتيةالساعة

!)3(.عرشهعلى

معآ،والصفاتية،السئةأهلباسمالسلفيينالبغداديويذكر

الذينوالحديثالرأيفريقي،الفقهأئمةالسئةأهل"من:فيقول

الأزلية،صفاتهوفي،اللهفيالصفاتيةمذاهبالدينأصولفياعتقدوا

)1(

)2(

)3(

وعمربكرأبيويغضطالبابيبنعليحبفيالغلاةهم:الروافض

وسموا،عنهماللهرضي،الصحابةمنوآخرين،ومحاويةوعائثسةوعثمان

لعنمنامت!نععنهمالةرضيعليبنالحسينبنعليبنزيدلأنبالروافض

فرفضوا!محمدجديوزيراهما:وقالعنهما،اللهرضيوعمربكرأبي

وعمر،بكرأبيإمامةلرفضهمبالروافضسموا:وقيل،بالروافضفسموا،رأيه

ع!النبيانعلىمجمعونوهم،الدينرفضوالكونهمرافضةصموا:وقيل

أكثروأن،وأعلنه،ذلكوأظهر،باسمهطالبأبيبنعل!استخلافعلىنص

الإمامةوان!النبيوفاةبعدبهالاقتداءبتركهمضلواعنهماللهرضيالصحابة

عليأوأنالناسأفضلالايكونلاالإماموأن،وتوقيف،بنصالاتكونلا

98،-1/88الإسلاميينمقالات:الأشعري،أحوالهجميعفيمصيبآكان

155.-1154/والنحلالمللفيوالشهرستاني2،351/الخطط:والمقريزي

.بيروتطبعة1/6،والعقليةالنقليةبأدلتهاال!لفيةالعقائدحجر:بنأحمد

53،ص:الديانةأصولعنوالإبانة1/345،الإسلاميينمقالات:ا،شعري

بالجامعةالدعوةشؤونمركز،الثانيةالطبعة،الأنصاريمحمدبنحمادتحقيق

اكل.504المنورةبالمدينةالاملامية
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تشبيهغيرمنبالأبصاراللهرؤيةوأثبتوا،والاعتزالالقدر،منوتبرؤوا

القبر،فيالسؤالإشباتمعالقبور،منالحضروأثبتوا،تعطيلولا

دونالتيالذنوبوغفران،والشفاعة،واوصراط،الحوضإثباتومع

علىالنارعذابودوامأهلها،علىالجنةنعيمبدواموقالوا،الشرك

منوتبرؤوا،وعلي،وعثمانوعمر،جمر،أبيب!مامةوقالوا،الكفرة

الكتابمنالشريعةأحكاماستنباطواوجبوا،الضالةالأهواءأهل

بمعصية.ليسفيماالسلطانطاعةوأوجبوا،الصحابةوإجماع،والسئة

ومالك،،حنيفةأبو،الأربعةالمذاهبأئمةالجماعةهذهفيويدخل

الأبوابفياعتقدواالذينالفقهاءوسائر،واصحابهم،وأحمد،والشافعي

الأهواءأهلبدعمنبشيءفقههيخلطواولم،الصفاتيةأصولالعقلية

.!)1(الضالة

)2(،الحديثأصحابباسمالسلفيينذكرفقدالشهرستانيأما

السلفمنكثيرةجماعةأناعلم:قالثمبالصفاتية،فصلآلهموعنون

،والحياة،والقدرة،العلممنأزليةصفاتتعالىلفهيثبتونكانوا

والجود،،والإكرام،والجلال،والكلام،والبصر،والسمع،والإرادة

وصفاتالذاتصفاتبينيفرتونلا،والعظمة،والعزة،والإنعام

خبريةصفاتيثبونوكذلكواحدأ،سوقآالكلاميس!وقونبل،الفعل

الصفاتهذهيقولونأنهمإلاذلكيؤولونولا،والوجه،اليدين:مثل

خبرية.صفاتفنسميهاالشرعفيوردتقد

سمى،يثبتونوالسلف،الصفاتينفونالمعتزلةكانتولما

أ)3(.معطلةوالمعتزلة،صفاتيةالسلف

مذهباشتهاربعدالمراحلبعضفيالسلفيينعلىأطلقوقد

315.-313صالفرقبينالفرق)1(

.1/301:والخلالملل)2(

1/29.نفهالسابقالمصدر)3(
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فيالسعلفمذهبعلىيبقلملأنهالحنابلة،أاسموانتشارهالأشعري

علىكانواف!نهم،حنبلبنأحمدالإمامأتباع)1(الحنابلةإلاالدورهذا

)2(.الصفاتمنوردماتأويليرونلا،السلفعليهكانما

مدىعلىظلتالمختلفةالإسلاميةالفرقأن،الحقيقةوفي

النهجعلى"أنهاتدعيطائفةوكل،بالسئةارتباطهاتعلقالتاريخ

لفظإنحتى،للسلفالانتسابوتحاول،المستقيموالطريق،القويم

الكلامعلماءمنالمتأخرينمنكثيرعرففييطلقأصبحالسلف

ويوجبوناليها،ينتمونالذينالمختلفةالمذاهبأئمةعلىوالتفسير

آراء،منإليهذهبوافيماالأئمةهؤلاءتقليدالناسجميععلى

.ومعتقدات

1(

2(

3(

وسلف،المعتزلةسلفغير)3(الأشاعرةسلفكانولهذا

المذهباشتهاربحدبهمتمسكأيبقلمالسلفمذهبانالمراجعبعضتذكر

بالكليةينقرضلمالملفمذهبأنأراهوالذيالخابلةالاوانثارهالأشحري

مختلفمنالعلماءمنجماعةإنبل،الأخرىالمذاهبأصحابأتباعفي

قليلةالجماعةهذهكانتدانومنهجهمالسلفبعقيدةمتمسكةظلتالمذاهب

أعلم.والله،الإسلاميةالأمصارفيمتفرقة

السلفيالنهجقواعد:حلميمصطفىوالدكتور2/935،الخطط:المقريزي

204.13/455،-3104/الباريفتححجرابنكتابوراجع3.اص

المولود،البصريالأيئمعرياسماعيلبنعليالحسنأبيالىالأشاعرةينتسب

،،الديانةأصولعنالإبانة1ومنها:،الكثيرةالتصانيفهـصاحب265عام

علىص324عامالأضعريتوفيوقد،،المصلينواختلافالإسلاميينوأمقالات

وبينالمعتزلةعلىورد،الاعتزالعنفرجعمحتزليأوكان،اكثرينقول

تناقضهم.

لنهوأنشيئأ،يوجبلاالعقلوأن،سمعيةكلهاالواجباتان:مذهبهومن

ككونهجحدها،يمكنلاعليها،أفعالهدلتتحالى،بذاتهقائمةأزليةصفات

بصير،بسمعصميع،ب!رادةمريد،بحياةحي،بقدرةقادر،بعلمعالمتمالى

والعبارة،العبارةسوىبالنفسقائممعنى:عندهوالكلام،بكلاممتكلمببصر،

يتفقونوالأشاعرة،الكلامبهقاممنعندهفالمتكلم،الإنسانمنعليهدلالة

الفحل=صفاتفيويختلفون،تأويلبدونبالعقلالذاتيةالصفاتإثباتعلى
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واسعةالسلفكلمةوأصحت،الخوارجسلفغير،الشيعة

.)1(المدلول

المنتسبةالأخرىوالفرقالسلفيينبيننميزانأردناإذاولكن

مقياسآتكونموضوعيةضوابطمنبدفلا-دقيقةبصفة،ل!سلام

نزاعاتحولهتثارالسلفمفهوموأنخاصةللسلفالصحيحللانتساب

أهلباسمتتسمىأو،السلفإلىتنتسبانفرقةكلتحاولحيث

على،والوجهواليد،والمجيء،،والنزولكالاصتواء،،الخبريةوالصفات-

فرقتين:

ذلك.جميعتؤولفرقة-

الأسرية،الأشعريةلهمويقال،للتاهـللتتحرضولم،فيهتفوضوفرقة-

بالأركانوالبمل،باللسانوالقول،بالجنانالتصديقهوالأشعريعند.والإيمان

اإبمان.افروع

الإنسانإذافعالهعلىتادروالعبدفيها:يقولالأشعريف!نالعباد،افعالاما

حركاتوبين،والرعشةالرعدةحركاتبينضروريةتفرقةنف!همنيجد

)بداعآ،تعالىاللهمنخلقآفيكونكسبأالفعلهذاوشمي،والإرادةالاختيار

قدرته.تحتحصلالعبد،منوكسبآلاحداثأ،

وأ،الكلامعلمبواسطةالسلفيةالحقيدةعنيدافعونأنهمالأشاعرةأعلنوقد

اصمأنفسهمعلىواطلقوا،للسلفامتدادأيعدونوأنهم،العقليةبالطرق

.الأشعريالحسناباصبقمنعنتمييزأالخلف(،أ

036،-2358/الخطط:والمقريزي،1/49301/والنحلالملل:الشهرستاني

ص،الأشعريالحسنأبيالامامالىنسبفيماالمفترىكذبتبيين؟عساكروابن

العربي،الكتابدار:الناشر،الكوثريزاهدمحمدوتعليقتقديم،35147،-34

عبدالقادر:تحقيق،65صوالباطلالحقبينالفرقان:تيميةوابنص،9913بيروت

ابوومحمدهـ،ا504بيروت،دشق،الياندارمكتبة،الأولىالطبحة،الأرناؤوط

المنهجقواعد:حلميومصطفى،172-06؟صالإصلاميةالمذاهبتاريخ:زهرة

321.ص،السلفي

52،ص:التأويلوقضيةتيميةابنالإمامالجلنيد:السيدمحمدالدكتور)1(

اهـ304الثالثةالطبمة،ال!عوديةالعربيةبالمملكةعكاظشركةالناشر:

والمحتزلةالملفيةبينالاسلاميةالعقيدة:فيخفاجيأحمدمحمودوالدكتور:

02.ص
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الأقل.علىوعقيدتهمالسلفمنهجتخالفلاأنهاتدعيأو،السث

السلفيةالمدرسةشيوخعندالعقديالمنهجتتبعمنأنشكولا

القديمفيالسلفيينفكربينتجمعموضوعيةضوابطيجدسوف

عنهم-اللهرضي-الصحابةبفهميتمسكونالعقائدفيفهم،والحديث

بقوله:المقريزيوصفهالذيالفهمهذا،المحدثينبواسطةالمنقول

الآثارعلىووقفالنبويالحديثدواوينفيالنظرأمعن"ومن

منأحدعنسقيمولاصحيحطريقمنقطيردلمأنهعلمالسلفية

سألأنهعددهموكثرةطبقاتهماختلافعلىعنهماللهرضيالصحابة

لسانوعلى،الكريمةنفسهبهاللهوصفمماشيءعني!اللهرسول

،الصفاتفيالكلامعنوسكتواذلكفهمواكلهمبل!محمدنبيه

أثبتوالرانمافعل،صفةأوذاتصفةكونهابينمنهمأحدفزقولا

،والإرادة،والحياة،والقدرة،العلممنأزليةصفاتتعالىلقه

نفيمع،ذلكونحوواليد،،والوجه،والكلاموالبصر،،والسمع

للمخلوقين.مماثلته

تعطيل،غيرمنونزهوا،تشبيهبلا-عنهماللهرضي-فأثبتوا

بأجمعهمورأوا،ذلكمنشيءتأويلإلىمنهمأحديتعرضولم

أ)1(.وردتكماالصفاتإجراء

الإسلاميةالفرقعنتميزهمالتيالسلفيينسماتأبرزإن

ورفض،العقلعلىالنقل"تقديم:هيوالحديثالقديمفيالأخرى

النبوية،والأحاديث،القرآنيةبالآياتوالاستدلال،الكلاميالتأويل

()2(.النصعندوالوقوف

تعتبروهي،الإسلاميالفكرفيالسلفيالمنهجقواعدهيهذه

فهمفي،بهموالاقتداء،السلفمذهباتباععلىمؤشرآعنوانآ

2/226.:الخطط)1(

263.-253صالسلفيالشهجيقواعد:حلميمصطفى)2(
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التاريخيالتطورمعأصبح:السسلفيةمطلولف!ن:ولذلك،الإسلام

علىحافظتالتيالسلفيةالمدرسةفيمنحصرأافيسلاميةالفرقلظهور

بعدجيلأتلقوهالذينالأوائللفهمطبقآالإسلاميوالمنهجالعقيدة

أ)1(.النقلبمنهجالتمسكسماتهموأبرز،جيل

القرون!أهل:همالسلفأنتقدمممانستخلصانويمكنهذا

ثم،المبتدعيندون،القرونخيربأنهاب!النبيوصفهاالتيالثلاثة

السلف،بمذهبتمسكمنعلىيطلقاصطلاحأالسلفيةمدلولأصبح

فيمنحصرغيرالسلفمذهبفإنولذا،المبتدعةمذاهبوترك

العصرإلىممتدولكنه)2(،البوطيالدكتورزعمكمامعينةزمنيةمرحلة

مؤمنةجماعةالآنإلىتوجدتزالماحيثالحمدولقهالحاضر،

وسوف،ومنهجهمالصالحالسلفعقيدةوفقوجلعزاللهبدين

عليها.ومنالأرضالثهيرثحتىتعالىاللهب!ذنويزدادذلكيستمر

الموفق.والله

!!!

ودراسةالسلفيةللعقيدةتحقيق:الحنبليتيميةابنعقيدة:الهبراويمحمد)1(

الحكمة،دارمنشورات45،-44صوالأشعريالتيميالسلفيللنهج

دار7،صوالتصوفتيميةابن:حلميومصطفىأد.ت،،،بيروت،دشق

23.صاللفيالمنهجوقواعدأد.ت(،الاسكدرلة،الدجموة

لامباركةزمنيةمرحلةالسلفية:بحنوانكتابأالبوطيرمضانسعيدالدكتورألف)2(

هذاعلىالفوزانعبداللهبنفوزانبنصالحالدكتورردوقد،)سلاميمذهب

لمحمداللفيةكتابفيماعلىوتحقيباتنظرات:سماهآخربكتابالكتاب

صغرمنالرغمعلى-الكتابهذاوتضمن،الهفواتمن،رمضانسعيد

علىردودهفيمؤلفهواعتمدالبوطيالدكتوركتابعلىقويةردودآ-حجمه

الثانيةللمرةالكتابطبعوقد،الستةوعلماء،السلفوأتوال،والمتةالكتاب

.الموضوعهذافيالتوصعأرادمنفليراجحهاكل411عامالرياضفي
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الثافيالفحلى

العقيدةفىراسةفيالسلفمنهج

3

اتباععلى!رالرسولحياةفيالصالحالسلفعملجرىلقد

ماكلفيإليهوالرجوع!،الكريمرسولهوسثة،المنزلاللهكتاب

ورسوله،اللهيديبينيقدمونلا،اللهبحبلمعتصمون،بينهمشجر

اللهقالهفيمانظر،والإسلامالدينفيشيءمعرفةأحدهمأرادل!اذا

")؟(.يستدلوبهويتفكر،ينظروفيه،يتكلموبه،يتعلمفمنه،ورسوله

ماإلىعنهوصرفهم،الجدلعنأصحابهب!النبينهىوقد

النافعة.بالأموريتصل

بنعمروعنمسندهفيالثهرحمهأحمدالإمامأخرجفقد

نأأحبمامجلسآوأخيأناجلست:قال،جدهعنابيهعنشعيب

صحابةمنمشيخةوإذاوأخيأناأقبلت:النعمحمربهلي

بينهم،نفرقأنفكرهنا،أبوابهمنبابعندجلوس-سيداللهرسول

ارتفعتحتىفيهافتماروا،القرآنمنآيةذكرواإذعجزةفجلسنا

بالترابيرميهموجههاحمرقدمغضبآع!اللهرسولفخرج،أصواتهم

علىباختلافهمقبلكممنالأممأهلكتبهذا،قوميامهلآ:ويقول

ئكذبيتنزللمالقرآنإن،ببعضبعضهاالكتبوضرب،أنبيائهم

تاريخ:وانظر41،صوالباطلالحقبينالفرقان:تيميةابنالإسلامشيخ)1(

89.صالسابقالمرجع،ايإصلاميةالمذاهب
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وما،بهفاعملوامنهعرفتمفمابعضأ،بعضهيصاقبلبعضآ،بعضه

إ)1(.عالمهإلىفردوهجهلتهم

عنآخربلفظالعبادأفعالخلقكتابهفيالبخاريأخرجهوقد

قومآ!رالنبي)سمع:قال،جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

اللهكتابضربوابهذا،قبلكمكانمنهلكإنما:فقاليتدارؤون)2(.

بعضهتضربوافلابعضآبعضهيصدقالثهكتابنزلل!انماببعضبعضه

أ)3(.عالمهإلىفكلوهلاومافقولوا،منهعلمتمما،ببعض

قال:قالعنهاللهرضيأمامةأبيعنالترمذيوأخرج

(الجدلأوبواإلاعليهكانواهذىبعدقومضكأما-لمجب!و:اللهرسول

فؤئملمتلتجذلأالألكضريؤة)ماالآيةهذهىلمجب!اللهرسولتلاثم

)4(.صحيححسنحديثهذا:الترمذيقالخصحثون!

علىيعتمدوالذي-لمجبحاللهرسولرسمهالذيالمنهجهذاعلى

فيالجدلعنوالابتعادنصوصهما،عندوالوقوف،والسئةالكتاب

طبعة2067،01/228،رقمشاكرمحمداحمدتحقيقاحمد:الإماممسند)1(

صحيحاسنادهشاكرمحمدأحمدقال.اماهـ037519بمصرالمعارتدار

والناسيومذاتياللهرسولخرج:بلفظ6668،:رقمايضأوهو

صحيح.اسنادهشاكرمحمدأحمدقال.،..يتكلمون

،2/901الحديثغريبفيالنهاية:الأثيرابن،والاختلافالتدافعالتدارؤ:)2(

دار،الثانيةالطبعة،الزاويأحمدوطاهر،الطناميمحمدمحمود:تحقيق

كل.ا993بيروت،الفكر

الثار،ماضيعليتحقيق،154ص:السلفعقائدضمنالعبادأفعالخلق)3(

.ام719الإسكندرية،المعارفمنثأةالناشر:،الطالبيجمعيوعمار

دار،الثالثةالطبعة،عثمانمحمدعبدالرحمنمراجعة5/55،الترمذيسنن)4(

منتخبوبهاثحنبلبناحمدالإماموصشد،ام789ص8913بيروتالفكر،

لرواتهالدينناصرمحمدفهرس5/256،والأفعالالأقوالصننفيالعمالكنز

،اماهـ455859بيروت،الإسلاميالميهب،الخامةالطبعة،الصحابةمن

2/911،وحملهروايتهفيينبغيوما،وفضلهالعلمبيانجامععبدالبروابن

.الزخرفسورةمن58رقموالآيةأد.تلمبيروتالفكر،دارطبعة
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وكرهوا،الجدليةالمناقشاتعنفابتعدوا،الأمةهذهسلفسار،الدين

فيهجاءمافيإلايتكلموافلم،الغامضةالأشياءعنوالتنقيبالبحث

!)1(.الرسولوبينه،العلم

يأ-منهمأحدعنديكن"ولم:بقولهذلكالمقريزيويذكر

وعلىتعالىاللهوحدانيةعلىبهيستدلماعنهماللهرضي-الصحابة

منشيئآمنهمأحدعرفولا،اللهكتابسوىف،محمدنبوةإثبات

الصحابةعصرومضى،الفلسفةمسائلولا،ال!لاميةالطرق

هذاأ)2(.علىعنهماللهرضي

والستةبالكتابوتمسكهمالسلفيينموقفالشهرستانيويصور

لماالحديثأصحابمنالسلفإن:بقولهالمعتزلةبدعظهورعند

منعهدوهاالتيالسئةومخالفة،الكلامعلمفيالمعتزلةتوغلرأوا

أصحابمنعليهمالمتقدمينبمنهاجتمسكوا،الراشدينالأئمة

فسلكواوغيرهما،،حنبلبنوأحمد،أنسبنمالكمنهم،الحديث

نتعرضولا،والستةالكتاببهوردبمانؤمنوقالوا:،السلامةطريق

منشيءيشبههلاوجلعزاللهأنقطعأنعلمبل)3(،للتأويل

154.الملفعقائدضمنالعبادافعالخلق:البخاري)1(

2.356/الخطط:المقريزي)2(

:معانثلاثةفييستممل:التأويللفظ)3(

الاحتمالإلىالراجحالاحتمالعناللفظصرتهوالتأويلأنأحدها:

الذيوهوهنا،المقصودهوللتأويلالمعنىوهذا،بهيقترنلدليل،المرجوح

والأصوليين.المتكلمينمتأخريمنكثيرعليهاصطلح

اصطلاحفيالغالبهووهذاالتفسير،بمعنىالتأوبلأن:الثانيالمحنى

المسير:فيالمصنفينمنوامثالهجريرابنيقولكما.الكريمللقرآنالمفسرين

التأويل.علماءواختلف

قالكما،الكلامإليهايؤولالتيالحقبقةهو:التاوبلمعانيمن:الثالثوالمعنى

تجآبتذتجلينلتؤاتد!بتتولىبمويفةتآقيئؤتمتماهـلقةإ؟صفرونإقل:تعالى

=:تيميةابنالإسلامشيخ53،:الآيةالأعرافسورة.،..يأليمتيئآرعصل
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ومقدرهأ)1(.خالقهفإنهالوهمفيتمثلماكلوأنالمخلوتات

الذينالإسلاموأ!ط-عنهماللهرضي-الصحابةنهجهوهذا

وفهمه،الإسلامتلقيوفي،العقيدةدراسةفيطريقتهمعلىساروا

عنيبحثونولا،والسئةالكتابيتجاوزونلاجميعآفكانوا،وتطبيقه

جاءمابأنلتصديقهم،الفلسفةمساثلولا،الكلاميةالطرقفيالدليل

منالأولونالمؤمنونعليهكانماوهو،الحقهو!الرسولبه

والأنصار.المهاجرين

منإلاالحقيستوعب+ولم:تيميةابنالإسلامشيخيقوللذا

على-!ؤالرسولبهجاءبماوآمنوالأنصار،المهاجريناتبع

!)2(.وجهه

امتدادعلىالنهجهذاعلىالسلفيةالمدرسةعلماءدرجوقد

الكتابباتباعإلانجاةلابأنه-العميق-لإيمانهمالإسلاميالتاريخ

أصولمنذلكبعداستجدوما،الأمةسلفعليهأجمعوما،والسئة

علىالسلفبإجماعمسبوق-الإسلامفيمبتاعمحدث،المتأخرينعند

)3(.بخطئهمقطوعالسلفاجماعبعدالحادثوالنزاع،خلافه

علماءوقف،والسئةالكتابعلىيعتمدالذيالمنهجوبهذا

القرآنبأدلةواستعاضوا،والفلاسفةالمتكلمينوجهفيالسلفيةالمدرسة

الخطيب،الدينمحبقصينشر،الثالثةالطبعة92،صالتدمريةالرسالة=

ابيوابن42،-04صالكبرىالحمويةوالفتوىاهـ،004السلفيةالمطبعة

435.-432صالطحاويةالعقيدةشرح:الحنفيالعز

401.-1/301:والنحلالملل)1(

صسيديالثخبنبابعقيدة:وراجع85،صوالباطلالحقبينالفرقان)2(

منه.صورةعنديمخطوط4،

وبداه42،-16،41صوالباطلالحقبينالفرقان:تييةابنالإصلامشيخ)3(

مخطوطا،صالتوحيدوحقيقةالكلامعلمفيالنضيرالدر:البصيريابن

منه.صورةعندي
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)1(.والأشاعرةالمعتزلةشيوخلدىالكلاميةالتأويلاتعنوالحديث

سمعيهاوالدينيةالإلهيةالعلوم!إن:تيمطابنالإسلامشيخيقول

الأصولهوبهجاءماويجعل!زالرسولمنتؤخذإنماوعقليها

وتفصيلآ.جملةحققالهماأنعلىالبرهانيةاليقينيةالأدلةلدلالة

أعلمفهمهذا.بتعريفبعثواإنماوالرسلالأنبياءف!نوأيضآ

فيه!)2(.بالحقوأولاهم،بقيامهوأحقهم،بهالناس

!زالرسولحياةفيوأتمهالدينهذاوجلعزاللهأكملوقد

فيالناسإليهيحتاجماكلبينوقدإلاالأعلىالرفيقإلىينتقلفلم

يخكئم2تكثمآكتقت)آلؤم:تعالىيقول،المبينالبلاغوبلغهالدينأمر

ديئأ!)3(.آقيتملغقكغؤريخيثيضمتىغييهغؤآتمضث

أنهوالمؤمنيننبيهالله"أخبر:الآيةهذهتفسيرفيعباسابنقال

ينقصهفلاأتمهوقدأبدآزيادةإلىيحتاجونفلاالإيمانلهم.أكمل

أبدأ")4(.يسخطهفلارضيهوقدأبدآ،

"أنهمهو:السلفيةالمدرسةعلماءبهتميزماأبرزمنوكان

بأنالراسخلإيمانهموالستةالكتابلنصوصالعقليةالمفاهيمطوعوا

هيللتييهديالقرآنوأن،الحقودينبالهدىجاءع!زالرسول

-!رسولهبهااللهبعثالتيالدينمسائلمنمسألةمنماوأنه،أقوم

فيهاالصالحللسلفوكانالستةأوالكتابفىبيانهاجاءوقدإلا

،)5(.كلام

263.صالس!لفيالمنهجقواعدحلميمصطفى)1(

29.صالسابقالمصدروالباطلالحقبينالفرقانراجع)2(

.3:الآية،الماندةسورة)3(

:القرآنآيتأويلعناليانجامع:تفسيرهراجع،بندهالطبريجريرابنرواه)4(

.6/96

والفتوى،18-17صوالباطلالحقبينالفرقان:تيميةابنالإسلامشيخ)5(

22.صالتدميريةوالرسالة12،-11صالكبرىالحموية
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ماالكلامعنالغنيةرسالةفي-تعالىاللهرحمه-الخطابيقال

وأصوله،،قواعدهالدينأمرمنشيئأيك!الثهرسوليترك!لم:نصه

()1(.وتمامهكمالهعلىوبلغه،بينهإلا،وفصوله،وشرائعه

بهايتميزالتيالأساسيةالفوارقعلىيأتيفيماالضوءوسنلقي

الكتاببنصوصالتمسك:وهي،الكلاميةالمناهجعنالسلفمنهج

صحمابكلوالعمل،الكلاميالتأويلورفضعندها،والوقوفوالستة

بينذلكفييفرقونلا،وفروعه،الدينأصولفي!النبيعن

الصحابةبأقوالوالأخذالآحاد،وأحاديث،المتواترةالأحاديث

يليوفيما،بعدهمجاءمنأقوالعلىوتقديمها-عنهماللهرضي-

ذلك.بيان

الأساسيةالفوارن

ال!لاميةالمناهجعنالسلفمنهجتميزالتي

علىمتفقونللإسلامالمنتسبينجميعأنالمعلوممنإن

المتكلمينأنغيرغيرها،وفيالعقيدةفيالكريمبالقرآنالاستدلال

الإلهية.للصفاتذكرفيهماوخاصة،القرآنيةالآياتمنكثيرأيؤولون

نإالحديثأوالقرآنمن"والنص:الشنقيطيأحمدبنمحمديقول

بإجماعظاهرهعنفاصرفهبالثهأ)2(.لائقغيرمعنىالوهمفيأدخل

1/141.المنطقصونفيالسيوطيتلخيص،الكلامعنالغنية:الخطابي)1(

لائقغيرظاهرهبما!رسولهيصفهاونفهتعالىاللهيصفانيستحيل)2(

آغقئمإةآنئنم:وجلعزقالكما،اللهمنباللهأعلماحدلاإذ،وكمالهبجلاله

قالالذييرسولهمناللهبحدبالثهأعلمأحدولا145،:البقرة"ألباأير

،34-:النجم!"يؤصؤش!إلائؤ!إقالمؤىغننتطقإؤتا:حقهفي

تعالى:لقولهامتثالآوأتمهبيانابلغلأمتهالدينبين!النبيأنشكولا

44.:النحل0009إليهخنئنترمالتاشيئتينالذتحرالكإوآدزبهآ

نأيرضونلاالملمينوأئمةالصالحالسلفأنتيميةابنالإسلامشيخويذكر

=يكونانمنوأحكمأعلمواللهوباطلأ،كفرآوالحديثالقرآنظاهريكون
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.(2)لخلفوا(1)لسلفا

الذيالمنهجخلالهمنلنايتبينالذكر،السالفالكلاموهذا

حيثالاستدلالفيالنقلعلىالعقلتقديموهوالمتكلمونعليهسار

والسئة،الكابمن،الشرعيةبالنصوصالاستدلالفييشترطونأنهم

العقلية.بالقواطعيسمونهمايعارضهابألا

الاستدلالإإن:قولهفيتيميةابنالإسلامشيخذلكبينوقد

عارضهف!ذا،عقليقاطعيعارضهبألاالمتكلمينعندمشروطبالسمع

()3(.عليهتقديمهوجبالعقلي

النصوصتأويليجانبونفإنهمالسلفيةالمدرسةأصحابأما

اللهصفاتمنشيءعنيخبرونولاظاهرهايخالفبماالشرعية

بهيخبرونبماتعالىاللهيخبرأنبعدإلاصفاتهغيرولاوجلعز

)1(

)2(

)3(

الرسالةانظر.ضلالأوكفرهوماالامنهيظهرلانفسهبهوصفالذيكلامه

23.صالتدمرية

اللفظصرفوجوبعلىوالخلفالسلفاجماعهيالتيالدعوىهذه

قولهعندكثيرابنيقول،مردودة:ظاهرهعنتعالىباللهلائقغيرانهالمزعوم

المقامهذافينسلك)نما54،:الأعراف!آلفرثيقيآشتؤىإلص:تعالى

والشافعيسعدبنوالليثوالثوريوالأوزاعيمالكالصالحاللفمذهب

وهووحديثأقديمأالمسلمينأئمةمنوغبرهمراهويهبنداسحاقواحمد

الىالمتبادروالظاهر،تعطيلولاتشبيهولاتكييفغيرمنجاءتكما)مرارها

ولي!،خلقهمنشيءيشبههلااللهف!نتعالىالله-عنمنفيالمشبهيناذهان

بيروت،المحرفةدارطبعة2،225،3/142/كثيرابنتفسيرثيء،كمثله

وبداهأد.ت(المصريةالطبعة12،211/مسلمصحيحعلىوالنوويص،1388

الاجراءينافيلاالسلفتفويضانعلىالحاضرالخلفتنبيه:البصريبن

اكل.041نواكثوط،الأولىالطبعةا،صالظواهر،على

لأحمدالمتةأهلاعتقادفيالدجنةإضاءةشرح،الشنقيطيأحمدبنمحمد

88.صالمقري

19.صوالباطلالحقبينالفرقان
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)1(.لخبرهتبعآوقولهمخبرهمفيكون

)3(،الصحيحوالنقل،الصريحالعقلبينتعارضآيرونولا

لعقيدةالثابتةالأصولفيهاتتجلىالتيالسماتأبرزمنف!نولذلك

نقصولاعليهازيادةغيرمنوصفاتهاللهبأسماءالإلمان:هيالسلف

بصفاتلهاتشبيهولاظاهرها،يخالفبمالها،تأويلولامنها،

فيجاءتكماأمروهابلكبيرآ،علوآذلكعناللهتعالى،المخلوقين

-!.رسولهلسانعلىأو،اللهكتاب

هذافيفالأصل-:اللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخيقول

ع!يررسولهبهوصفهوبما،نفسهبهوصفبمااللهيوصفأنالباب

نفسه،عننفاهماعنهوينفى،لنفسهأثبتهمالفهفيثبتواثباتآ،نفيآ

غيرمناللهأثبتهماإثباتوأئمتهاالأمةسلفطريقةأنعلموقد

ماعنهينفونوكذلك،تعطيلولاتحريفغيرومن،تمثيلولاتكييف

000)3(

.أنمسهعن5

الصالح-السلفمذهبهوهذاأنعلىوالدليل

نقليوو،الرسولوأخبار،القرآنإلينانقلواأنهم-عنهماللهرضي

صدقفيشاكولافيها،مرتابغيرلهاقابلبها،مؤمنمصدق

بصفاتيشبهوهولممنها،بالصفاتيتعلقمايؤولواولمقاثلها،

/2وفضلهالعلمبيانجامععبدالبر،وابن04،صنفسهالسابقالمصدرانظر)1(

.117

ابنأنالمعروفومن35،صالكبرىالحموية،تيميةابنالإسلامشيخ)2(

موافقةأو،والنقلالعقلتعارضدرء:صماهمثهورأمفيدأكتابأألف،تيمية

.المعقوللصريحالمنقولصحيح

الحنبلي:رجبوابن32،-31صالكبرىوالحموية4،صالتدمريةالرسالة)3(

الحجمي،ناصربنمحمدتحقيق13،صالخلفعلمعلىالسلفعلمفضل

والركاني:هـ،4014الكويت،والتوزيعللنضرالأرقمدار،الأولىالطبعة

العلمبيانجامع:عبدالىصوابن36،-35صالسلفمذاهبفيالتحف

2/13.:وفضله
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إلينانقلكما،عنهمإلينالنقلذلكمنشيئأفعلوالوإذ،المخلوقين

فيذلكإلىالإشارةتقدمتكما)1(.الفروعمسائلبعضفياختلافهم

.الكتابهذامقدمة

أهلفإن،العقيدةمسائلفيالنبويةبالأحاديثالاستدلالوأما

شيئآيردونلاع!ب!النبيعنصحمابكليستدلمنوالجماعةالستة

والآحاد)2(المتواتر،الخبربينذلكفييفرقونولا،يؤولونهولا،منه

أخبرفيما،تعالىاللهبتصديقتأمرالتيبالأدلةذلكعلىوششثمهدون

آلبضآطيلو(ةاتنوأأثذين)ت!تها:تعالىقولهمثل،بهأمرفيماوطاعته،به

.الآياتمنمعناهافيوماآلزشولى")3(،ؤأطيدوأ

واحدآواحدآيرسلكانأنهفي-لمجن!الرسولبعملاستدلواكما

1/142،المنطقصونفيالسيوطيتلخيصالكلامعنالغنية:الخطابي)1(

الإسلاميةصالمذاهبتاريخ:زهرةابوومحمد2/356،الخطط:والمقريزي

89-.99

منطبقةكلفيالكذبعلىتواطؤهمالعادةتحيلكثيرعددرواهما:المتواتر)2(

واالرؤية،الحسانتهاثهممستنديكونأنبثمرط،منتهاهإلىصندهطبقات

حدإلىينتهلمالذيالخبرهووالآحاد:،اللصىأوالذوقأوالشمأوالسماع

فيللتوسع،جماعةروتهوان،بهالاحتجاجدرجةعنيقصرولم6التواتر

نخبةحجر:ابنكتابراجعمنها،واحدكليفيدهوماوالآحادالمتواترتحريف

وقدمراجعه31،-1103،-8صثرحهمعالأثراهلمصطلحفيالفكر

الثانية،الطبعة،الصباغغياثمحمدعليهوعلق،عوضمحمدالدكتورله

الحثيثالباعث:شاكرمحمدوأحمد،ام099اكل041:دمشق،الغزاليمكتبة

عبدالرزاقمحمدتقديم03،-92صكثيرلابن،الحديثعلوماختصارشرح

أحاديثحجية:الحاجوالأمينص9913التراثدارمكتبة،الثالثةالطبعة،حمزة

المطبوعاتدار،الأولىالطبمة،44-43صوالمقائدالأحكامفيالآحاد

الواحدخبر:عبدالوهابمحمودأحمدوالدكتورهـ.ا041جدة،الحديثة

قسمفيقدمت،منشورةغيرماجستيررصالةبعدها،وما95،ص،وحجيته

جامعة،المكرمةمكةفيالإسلاميةواللراساتالريعةبكليةالعلياالدراسات

.ام779ص7913عبدالعزيزالملك

95.:الآيةالنساء،سورة)3(
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.والجهات،والقبانلوالأمراءالملوكالىأصحابهمن

جم!النبييبعثكان:)باب:فقاللذلكالبخاريبوبوقد

واحد،)1(.بعدواحدآوالرسلالأمراء

لأهلقالإب!النبيأنحذيفةعنايضآالبخاريأخرجوقد

أصحابلهافاستشرفأمينحقأمينآرجلآإليكمالأبعثن:نجران

،)2(.عبيدةأبافبعثع!النبي

اليمنإلىمعاذآبعثفالنبيأنعباسابنعنأيضآوأخرج

همف!ناللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأنشهادةإلىادعهمأ:فقال

كلفيصلواتخمسعليهمافترضاللهأنفأعلمهملذلكأطاعوك

فيصدقةافترضاللهأنفأعلمهملذلكأطاعواهمف!نوليلةيوم

،)3(.فقرائهمعلىوتردأغنيائهممنتؤخذأموالهم

اقتصرلماللعقائدومثبتآللحجةملزمآالواحدخبريكنلمولو

ذلك.فيواحدعلى!

يجب،بالقبولالأمةوتلقتهصحإذأالواحدخبرانيثبتوبهذا

جمهوروقول،السلفمنهجوهو،والأحكامالعقائد،فيبهالعمل

وأكثروأحمد،،والشافعي،ومالك،حنيفةأبيأصحابمنالعلماء،

)4(.الأشعريأصحاب

الثهيدينكلهم،والفقهالأثرأهلجماعةإنعبدالبر:ابنيقول

بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةالعربيةالدار،8/136البخاريصحيح)1(

أد.ت(.

8/134.نفسهالسابقالمصدر)2(

8/801.نفسهالسابقالمصدر)3(

عبدالرحمنوترتيبجمع18،41/الفتاوىمجموع:تيميةابنالإسلامشيخ)4(

وراجعاهـ،404القاهرةفيطبعمحمد،وابنه،الحنبليالماصميقاسمبن

الخامسة،الطبعة55،-94صاللهفيالعقيدةالأشقر،عمرالدكتوركتاب

.ام849بالكويتالفلاحمكتبة
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عليها،ويواليويعادي،الاعتقاداتفيالعدلالواحدبخبروجلعز

السئة)1(.أهلجماعةذلكوعلى،معتقدهفيودينآشرعآويجعلها

)2(العلميوجبالواحدخبربأنالسمعانيالمظفرأبوصرحوقد

:قالحيث،بالقبولالأمةوتلقته،صحإذاالحديثأهلعامةعند

فيماالعلميوجببالقبولالأمةوتلقتهصحإذاالواحدخبر"إن

علىالقائمينمنوالمتقنين،الحديثأهلعامةقولهذا،العلمسبيله

شيءبحالالعلميفيدلاالواحدخبرأنتذكرالتيوالمقولة،السئة

وتلقفهالأخبار،ردمنهقصدهموكان،والمعتزلة،القدريةاخترعته

يقفواولم،ثابتقدمالعلمفيلهميكنلمالذينالفقهاءبعضمنهم

إ)3(.القولهذامنمقصودهمعلى

عنصحمابكلوالتصديقالإيمانهوالسلفمنهجكانلهاذا

ومحمداحمد،بنمصطفى:تحقيق1/8،الأسانيدمنالموطافيلماالتمهيد)1(

المغربية،بالمملكةالإسلاميةوالث!ؤونالأوقافوزارة،الئانيةالطبعةعبدالكير،

ولأبي،118-2/117وفضلهالعلمبيانجامععبدالبر:لابناهـوراجع204

المنطقصونفيالسيوطيتلخيص،الحديثلأهلالانتصار:السمعانيالمظفر

الابقالمرجعالآحادأحاديثحجية:الحاجالأمينوكتاب214،-1/213

بعدها.وما94ص

القطعيالعلميوجبهلالصحيحالحديثفياختلفواشاكر:محمدأحمدتال)2(

ظنيهوبل،العلميفيدلاانهإلىبحضهمفذهب:دقيقةمسالةوهياليقيني

يفيدانهالىآخرونوذهب،التقريبفيالنوويرجحهالذيوهو،الثبوت

الكرابسي،عليبنوالحسين،الظاهريداوودمذهبوهو،البقينيالعلم

والحق،حزمابناختياروهو،مالكعنوحكي،المحاسبيأسدبنوالحارث

كانسواءالقطحيالحلميفيدالصحغالحديثأنالصحيحةالأدلةترجحهالذي

-92صالسابقالمرجع،الحثيثالباعثغيرهما،فيأوالصحيحينأحدفي

السابقصالمرجعالآحادأحاديثحجية:الحاجالأمينكتابوراجع03،

07-.71

صونفيالسيوطيتلخيص،الحديثلأهلالانتصار:السمعانيالمظفرابو)3(

1/212.:المنطق
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فييفرقونلا،وفروعه،الدينأصولفيبمقتضاهوالعمل!النبي

وعلى،المتكلمينبعضف!نالآحاد،وخبرالمتواتر،الخبربينذلك

علىوتقديمه،العقلسلطانتقريرفيأسرفواقد،المعتزلةرأسهم

القضاياعلىالعقمائدلإثباتالاستدلالفياعتمدواحيث،النص

يقبلهلموما،أقروهقبلهفماالعقلعلىيعرضونهامسألةفكل،العقلية

!)1(.رفضوه

يفيدلالأنهالاعتقاد،مسائلفيالآحادخبرالمعتزلةردوقد

لحججموافقآيكونأنقبولهفيواشترطوا،عندهمالقطعيالعلم

بتأول)2(.يردأنفالواجبلهاموافقآيكنلمف!ن،العقول

العقدية،المسائلفياليقينمنبدلابأنهلذلكواحتجوا

تعالى:قولهفي)3(الظناتباعهمعلىالمشركينذموجلعزاللهلأن

الآياتمنمعناهافيوما")4(آلآففسىتفؤىوقاآلظنالأتتبعونإ)ق

الظنأنعليهموفات،الظناتباعهمعلىالمشركينفيهااللهذمالتي

بآبائهمالمشركينهؤلاءظنحسنإلامستندلهليسالذيهوالمذكور

)5(.وتعظيمهمالأقدمين

الغالبالظنأما،المشركينعلىاللهعابهالذيالظنهوفهذا

فييدخلفلاللظنب!فادتهيقولمنعندالآحادخبريفيدهالذي

احمدمحمدوالدكتور،912ص،الإسلاميةالمذاهبتاريخ:زهرةأبومحمد)1(

1/52.والمعتزلةالسلفيةبينايإسلاميةالعقيدةفي:خفاجي

بنأحمدتعيق077،صالخمسةالأصولضرحأحمد:بنعبدالجبار)2(

مكتة،الأولىالطبمة،عثمانعبدالكريمالدكتورتحقيق،هاشمأبيبنالحصبن

.ام659ص1384،بالقاهرةوهبة

بينالراجحالتردد:الظن:1566صالمحيطالقاموسفيالفيروزآباديتال)3(

العلم.موضعيوضعوتدالجازمغيرالاعتقادطرفي

23.:الآية،النجمصورة)4(

طبعة،5/915القديرفتحالركانيوتفسير4/245،كثيرابنتفسيرراجع)5(

أد.ت(.بيروت
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)1(.ذلك

الغالبالظنهوالمشركينعلىالثهعابهالذيالظنكانولو

الشرعيةالأحكامفيبهيجوز.الأخذلالكانالآحادخبريفيدهالذي

مطلقآإنكارآبالظنالأخذالمشركينعلىأنكروجلعزاللهلأنأيضآ،

)2(.الأحكامدونبالعقيدةيخصهولم

لالالقبولالأمةوتلقتهصحإذاالآحادخبراننسلملاإنناثم

قبلتقدمكماالعلماء،منكثيرعندالعلميفيدهوبل،الظنإلايفيد

قليل.

علىتقديمهاأو-عنهمالثهرضي-الصحابةبأقوالالأخذوأما

اللهخصهمماإلىيعودذلكفيالمرجعف!ن،بعدهمجاءمنأقوال

خيرفهم،الإلهيللوحيومعاصرتهمفاللهرسولصحبةمنبه

بماخصهم،النبيينبعداللهعلىالخلقوأكرم،الأمةوأفضل،القرون

..الكثيرةالفضائلمنبهخصهم

متأسيآمنكمكان!من-:عنهاللهرضي-مسعودبنعبداللهقال

وأعمقهاقلوبآ،الأمةهذهأبركانواف!نهم-لجيحمحمدبأصحابفليتأس!

اللهاختارهمقومحالآ،وأحسنهاهديآ،وأقومهاتكلفآ،وأقفهاعلمآ،

فيواتبعوهم،فضلهملهمفاعرفوا،دينهدهاقامة-لمجب!،نبيهلصحبة

أ)3(.المستقيمالهديعلىكانوافإنهمآثارهم

الكريم،القرآنلنصوصاللغويالفهممنبهيمتازونمامعهذا

وما،تغالىبالثهيليقبماالناسأعرففهم،المطهرةالنبويةوالسئة

،الإسلامفهمفيالمثاليالجيلأنهمذلكوعلا،جلعنهينزه

96.صالسابقالمرجعالآحاد،أحاديثحجية:الحاجالأمين)1(

94.-48اللهفيالعقيدةالأشقر:عمر)2(

التدمريةصالرسالة:تيميةوابن،2/91وفضلهالعلمبيانجامععبدالبر:ابن)3(

.65
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131(.وتنفيذاستيعابآذلكفيالذروةبلغواوقد،وتطبيقه

!!!

المذاهبوتاريخ2/356،المقريزيخططالموضوعهذافيراجع)1(

المنهجقواعد:حلميمصطفىوالدكتور89،السابقالمرجع،الاسلامية

93.صالسلفي
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الثالثالفحلى

)!الكلامعلمفيالخوضمنالسلفموقف

الاشتغالفحرموامعارضآموقفآالكلامعلممنالسلفوقفلقد

هذاعلىوسار،وذموه،أهلهمناظرةوكرهوا،فيهوالخوض،به

وذلك،الإسلاميالتاريخامتدادعلىالسلفيةالمدرسةعلماءالدرب

فيوجدولا،سثةولاكتابفيبهالأمريردلمالعلمهذالكون

يؤديقدفإنهأخرىناحيةومن،ناحيةمنهذافيه)2(.البحثالسلف

)3(.الدينمنالانسلاخإلىبصاحبه

وسنورد)4(،والبدعالمحدثاتمنوعدوه،عنهزجرواولذلك

العلم.هذافيموقفهمعلىالضوءيلقيماالسلفأئمةأقوالمن

والردالعقليةبالأدلةالإيمانيةالعقائدعنالحجاجيتضمنعلمهو:الكلامعلم)1(

ابن.اللةوأهل،السلفمذاهبعنالاعتقاداتفيالمنحرفينالبتدعةعلى

،ام849بيروت،القلمدار،الخامسةالطبعة،458صالمقدمة:خلدون

فيهينقلأو،الحقليةالأدلةفيهتنصبماهو:بقولهالبصيريبنبداهوعرفه

.9صالتوحيدوحقيقةالكلامعلمفيالنضيرالدر.الفلاسفةأقوال

1/64.النطقصون:اليوطي)2(

ابليستلبيس:الجوزيوابن،2/911:وفضلهالحلمبيانجامععبدالبر:ابن)3(

علماءبعضبمساعدة،المنيريةالطباعة)دارةوتعليقتصحيح85،-82

أد.ت،.الفكردارطبحةالأزهر،

1/211.المنطقصون:السيوطي)4(
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عباسابنمولىعبداللهبنعكرمةعنبسندهالهروياخرجفقد

فقال؟بربكمعرفتككيف:عباسبنلعبداللهقالعامر)1(بننجدةأن

التباسفيالدهريزاللامنللقياسدينهينصبمنإن:عباسابن

ومن،نفسهبهعرفبماأعرفه،الاعوجاجفيطاعنآالمنهاجعنمائلآ

()2(.نفسهبهوصفبماوأصفهرويةغير

أهلتجالسواال!:البصريالحسنعنبسندهعبدالبرابنوأخرج

أ)4(.منهمتسمعواولاتجادلوهمولاالأهواء)3(

حنيفة-لأبيقيقلت:قالالجامحنوحعنبسندهالهرويوأخرج

الأعراضفيالكلاممنالناسأحدثفيماتقولما-اللهرحمه

السلف،وطريقةبالأثر،عليكالفلاسفةمقالات:فقال؟والأجسام

)1(

)2(

)3(

)4(

نازعامتهفيالسببوكان،الخوارجمنفرقةزعيمالحنفيعامربننجدة

واخبروا،اليمامةالىفذهبواأث!ياء،عل!نقمواالأزرقبننافعأنباعمنجماعة

وأقاموا،الأزرقبننافعبإمامةقالمنوكفرواوبايعوهعامر،بننجدةبذلك

هـ.96عامفقتلوهع!نقموهاامورفيكليهاختلفواأنإلىنجدة)مامةعلى

بينالفرق،البغداديطاهربنعبدالقاهر،والبحريناليمامةعلىاصتولىأنبعد

ومحمد،123-1/122والنحلالملل:والثهرستاني09،-87ص:الفرق

76.-74صالإملاميةالمذاهبتاريخ:زهرةأبو

1/88.:المنطقصونفيالسيوطيتلخيصالكلامذم:الهروي

المظفرأبو،والرافضة،الحروريةورأيوالإزجاء،القدر،الأهواء:رأس

/ا:النطقصونفيالسيوطيتلخي!ص،الحديثلأهلالانتصار:السمعاني

فيالفيروزآباديقال،النفسدارادة،العشقاللنةفيالهوىوأصل255،

والشر،الخيرفييكون،العشقبالقصروالهوى:1735صالمحيطالقاموس

وهي:النجمسورةمن23للأيةتفسيرهعندالشوكانيوقال،النفسوإرادة

إليه)تميل:المعنى:قال،آلأنفسىكزىوقاالظنالمييفونأك:تعالىقوله

/هالقديرفغله،الاتباعيجبالذيالحقهوماالىالتفاتيخرمنوتشتهيه

2/265.نفسهالسابقالمرجعوانظر،911

فيالسيوطيتلخيصالكلامذم:والهروي2/118،:وفضلهالعلمبيانجامع

؟9.؟/المنطقصون
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،)؟(.محدثةوكللاياك

والأجسامالأعراضفيالكلامعنأخرىمرةحنيف!أبووسئل

الكلامالناسعلىفتحالذيهوظنهعبيدبنعمرواللهالعن:فقال

هذاأ)2(.في

وينهاناالفقهعلىيحثناحنيفةأبو"كان:الحسنبنمحمدوقال

إ)3(.الكلامعن

بالكلاموالجهل،الجهلهوبالكلام)العلم:يوسفأبووقال

إ)4(.زنديقلهقيلالكلامفيرأسآالرجلصاروإذا،العلمهو

ذلكلأنصحتهعدماعتقادعنبالجهل-اللهرحمه-ومراده

)5(.نافععلم

أ)6(.تزندقبالكلامالعلمطلب)منأيضآ:يوسفأبووقال

يزلولم،أكرههالدينفيقيالكلام-:اللهرحمه-مالكوقال

والقدر،،جهمرأيفيالكلامنحوعنهوينهون،يكرهونهبلدناأهل

عمل!)7(.تحتهفيماإلاالكلامأحبولاذلكأشبهماوكل

بقوله:عليهوعلقالنصهذا-اللهرحمه-عبدالبرابنأوردوقد

قديمآوالعلماء،الفقهاء،جماعةعليهالذيهومالكقالهالذيإن9

015.-1/99نفسهالسابقالمصدر)1(

295.صالطحاويةالعقيدةشرح:الحنفيالعزأبيابن)2(

101.صالطحاويةالعمدةشرح:الحنفيالعزابيابن)3(

العزابيوابن1،501/المنطقصونفيالسيوطيتلخيصالكلامذم:الهروي)4(

72.صالطحاويةالعقيدةشرح:الحنفي

نفسها.والصفحةنفسهالسابقالمرجع)5(

العزأبيوابن1/69،المنطقصونفياليوطيتلخيصالكلامذم:الهروي)6(

النضيرالدر،البصيريبنوبداه72،صالطحاويةالعقيدةثرح:الحنفي

.7-6ص

وفضله.العلمبيانجامععبدالبر:ابن)7(
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أ)1(.والفتوىالحديثأهلمنوحديثآ

قيل:،والباع)إياكم:قالأنهمالكعنبسندهالهرويوأخرج

فييتكلمونالذينالبدعأهل؟قال؟البدعوماعبدالثهأبايا

عمايسكتونولا،وقدرته،وعلمه،وكلامه،وصفاته،اللهأسماء

")2(.والتابعون،الصحابةعنهسكت

بالكلامالدينطلب)من:يقول-اللهرحمه-مالكوكان

الحديثغريبطلبومن،أفلسبالكيمياءالمالطلبومن،تزندق

كذب")3(.

دينهأياعمنهأجدلهومنجاءإنأرأيتأيضآ:مالكوقال

جديد)4(؟.لدينيومكل

دخلت:قالأنهمهديبنعبدالرحمنعنبسندهالهرويوأخرج

أصحابمنلعلك:فقالالقرآنعنيسألهرجلوعندهمالكعلى

منالبدعهذهابتدعف!نهعبيدبنعمرواللهلعنعبيدبنعمرو

تكلمواكماوالتابعون،الصحابةبهلتكلمعلمآالكلامكانولو،الكلام

لهموالتابعين-عنهمالثهرضي-الصحابةكون:وهي،الأحكامفي

به.يتكلموالم

تجوزلا:قالأنهمالكالإمامعنعبدالبرابنذكروقد

عندالبدعوأهل:قالثموالبدعالأهواءكتبمنشيءفيالإجارات

أشعريأ،والبدعالأهواءأهلمنفهو،متكلمفكل،الكلامأهلمالك

.7صالنضيرالدر:الصيرىبنوبداهنفسها،والصفحة،نفسهالسابقالمصدر)1(

1/69.:المنطقصونفيالسيوطيتلخيصالكلامذم:الهروي)2(

الثانية،الطبحة،القلمدار285،صانىبنمالكالإمام:الدفرعبدالغني)3(

مذ:الهرويوراجع6،صالنضيرالدر:البصيريبناهـوبداه041دشق

1/69.المنطقصونفياليوطيتلخيصالكلام

تلخيصالكلامذم:والهروي،2/116وفضلهالعلمبيانجامععبدالبر:ابن)4(

1/69.المضطقصونفيالسيوطي
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)1(.أشعريغيرأوكان

القرآنقال)من:قالأنهايضآمالكعنالجوزيابنونقل

أ)2(.عنقهضربتوإلاتابفإنفيستتابمخلوق

يضربواأنالكلامأهلفي"حكمي-:اللهرحمه-الشافعيوقال

جزاءهذاوينادى،والقبائلالعشائر،فيبهمويطافوالنعالبالجريد

!)3(.الكلامفيوأخذوالسئة،الكتابتركمن

التيالأسبابمنأنعلىيدلالشافعيالاماممنالنصوهذا

والسئة،الكتابتركإلىيؤديأنه:هيالكلامعلمالسئةأهلبهاذم

،الكلاملعلمكراهيةالسلفعلماءاكثرمناللهرحمهالشافعيوكان

ولأهله.،لهوذمآ

غيرالاسم:يقولالرجلسمعتإذا:قالأنهعنهرويوقد

)4(.بالزندقةعليهفاشهدواالشيء،غيروالشيء،المسمى

صبيغ)5(.فيعمرحكمالكلامأهلفيحكمي:وقال

2/117.وفضلهالعلمبيانجامع)1(

98.ص)بليستلبيى)2(

وابن1/601،المنطقصونفيالسيوطيتلخيصالكلامذم:الهروي)3(

العقيدةشرح:الحنفيالحزأبيوابن83.-82صابليستلبيس:الجوزي

.هصالنضيرالدر:البصيريبنوبداه72،صالطحاوية

وابن،1/601المنطقصونفيالسيوطيتلخيصالكلامذم:الهروي)4(

82.صإبليىتلبيس:الجوزي

رجلوصبيغ،1/601المنطقصونفيالسيوطيتلخيصالكلامذم:الهروي)5(

عنيسألوصارعنهاللهرضيالخطاببنعمرعهدفيالمدينةالىقدم

حتىتركهثمادماهحتىالنخلبعراجينوضربهعمرفدعاه،القرآنمتشابه

موسىأبيواليهاإلىوأرسل،البصرةالىونفاه،ذلكبمثللهفحادبرىء

يعاد،فلامرضهـاذائخالسلاوأنورزقهعطاءهيحرمبانيامرهالأشعري

51.113"-155/المنطقصونالسيوطيلهد،فلاماتلاذا

55

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فرقأيرىلاأنهعلىيدل-اللهرحمه-الشافعيمنالكلاموهذا

منهمافكل،الكلامعلمفيوالخوضالقرآنمتشابهفيالخوضبين

والعياذالدينمنالمروقإلىتؤديقدالسلفعندمذمومةبدعة

تعالى.بالثه

وإنالكلامأهلتجالسوالا-:اللهرحمه-حنبلبنأحمدوقال

السئة)1(.عنذبوا

أحدآترىولاأبدأ،كلامصاحبيفلحلا-:اللهرحمه-وقال

دغل)2(.قلبهوفيإلاالكلامفينظر

ووصف)3(.تجهمإلاالكلامفينظرمنيخلولاأيضآ:وقال

)4(.زنادقةبأنهمالكلامعلماء

وأهلهالكلامعلممن-اللهرحمه-أحمدالإماموموقف

لامشهورأمر،الصالحالسلفبنهجوالتزامه،والسئةبالكتابوتمسكه

الآتي:النصلنايصورهماوهذا،تطويلإلىيحتاج

أنهحنبلبنأحمدبنعبداللهعنبسندهالهرويأخرج)فقد

بصاحبلست:يقولخاقانبنيحيىبنعبيداللهإلىأبيكتب9:قال

وأاللهكتابمنكانماإلاهذامنشيءفيالكلامأرىولا،كلام

بنعبداللهالدكتورتحقيق502،صحنبلبنأحمدالاماممناقب:الجوزيابن)1(

الخانجيمكتبةالأولىالطبعةعمر،محمدعليوالدكتور،التركيعبدالمحسن

الخلفصعلمعلىالسلفعلمفضلبيان:الحنبليرجبوابنص9913بمصر

43-.44

:الجوزيابنكتابوراجع،2/116وفضلهالعلمبيانجامععبدالبر:ابن)2(

:1912صالمحيطالقاموسفيالفيروزآباديوتال83،صابليستلبير

النبت،واشتباك،الملتفالكثيروالشجرمفسد،الأمرفيدخلمحركةالدغل

.الاغتيالفيهيخافوالموضع،وكثرته

43.صالخلفعلمعلىال!لفعلمفضل:الحنبليرجبابن)3(

83.ص)بليىتلبيس:الجوزيابن)4(

56
http://www.al-maktabeh.com



غيرفيهفالكلامذلكغيرفأماعووالةرسولعنحديثفي
)1(

.محمود!

جميعفيوالآثارالفقهأهل!أجمععبدالبر:بنعمرأبووقال

فيالجميععنديعدونولا،وزيخبدعأهلالكلامأهلأنالأمصار

ويتفاضلون،فيهوالتفقهالأثر،أهلالعلماءوإن!االعلماءطبقاتجميع

()2(.والفهموالميزبالإتقانفيه

الإلحادإلىأهلهببعضأدىالكلامعلمأنالجوزيابنوذكر

،الكلامعلمفيالخوضإبليسلهحسنمنالناسإومن:قالحيث

تنوعتوقد،العوامغمارمنبزعمهليخرجالفلاسفةأوضاعفيوالنظر

إلىوببعضهم،الشكوكإلىبأكثرهمالكلاموأفضىالمتكلمينأحوال

المذاهبهذهأوجبت،وعلومنظرمنبالنهأعوذ..قالثمالإلحاد،

")3(.القبيحة

حيثبالشروالفلسفةالكلامعلمالحنبليرجبابنووصف

محض،فشرالفلاسفةأو،المتكلمينكلامفيالدخولدافاما:قال

أوضارهمأ)4(.ببعضوتلطخإلاذلكمنشيءفيدخلمنوقل

فيمذمومآالجدالكانإذاقائلآ:البعضتساءلربماوهنا

.؟.الدينفروعمسائلفيكذلكيكونلافلماذاالاعتقادمسائل

كالتالي:والجواب

لأنه،فيهوتجادلواالفقهفيتناظرواالسلفأنفيهشكلامما

1/801.المنطقصونفيالسيوطيتلخيصالكلامذم:الهروي)1(

2/117.وفضلهالعلمبيانجامع)2(

85.-8284،ص:إبلشتلبيس)3(

فيالفيروزآباديوقال83،صالخلفعلمعلىالسلفعلمفضلبيان)4(

غسالةاو،الدسموسخ:محركةالوضر634:-لهم!6صالمحيطالقاموس

ونحوهما.والقصعةالسقاء،
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فيالحوادثلأن،الأصولعلىالفروعردإلىفيهيحتاجعلم

وليسفيها،الحكممعرفةإلىحاجةوبالناسمتجددةالمعاملات

)9(.كذلكالاعتقاد

الجدالوكرهوا،الفقهيةالمسائلفيالمناظرةاستحبواهناومن

الاعتقاد)2(.مسائلفي

كرهواولااصطلاحاتمنالكلامعلمفيمالمجردذلكوليس

عليهاشتمللمادمانما،الباطللأهلوالمحاجةالحقعلىالدلالةأيضآ

والستة،للكتابمخالفتهاذلكومن،للحقمخالفة،كاذبةأمورمن

وانتشر،والجدالالمراءكثروالباطل.الحقعلىمقدماتهولاشتمال

الصحيحللشرعالمخالفةالأقوالمنذلكعنوتولد،والقالالقيل

)3(.المجالعنهيضيقماالصريحوالعقل

حتى،العقليةالأدلةعلىالاعتمادفيالمتكلمونأسرفلقد

السبيل.سواءعنفضلوا،والسئةالكتابنصوصبهاعارضوا

بعضهاأواالصفاتنفاة"إن:تيميةابنالإسلامشيخيقول

-لمج!الرسولبهجاءمابهايعارضونعقليةأدلةيظنونهماعلىيعتمدون

منلاإليهيرجعماذلكفييذكرلم!الرسولأن،قولهموحقيقة

زعمهمعلىالحقبهيبينخبرآبذلكيخبرفلمعقل،منولاسمع

فاحتاجزعمهمحدعلىذلكفيالصوابتبينعقليةأدلةذكرولا

أ)8(.التفويضأوالتأويلإلىاداس

الححمعاني:المظفروأبو،2/113وفضلهالحلمبيانجامععبدالبر:ابن)1(

وما،1011/المنطقصونفيالسيوطيتلخيصالحديثلأهلالانتصار

23.صالنضيرالدر:البصيريبنوبداهبحدها،

:البصيريبنوبداه125،-2/911وفضلهالحلمبيانجامععبدالبر:ابن)2(

23.صالتوحيدوحقيقةالكلامعلمفيالنضيرالدر

74.صالطحاويةالمقيدةفرح:الحنفيالعزأبيابن)3(

وراجع21،-02صالكبرىوالحموية،11صوالباطلالحقبينالفرقان)4(

هذا=فيوللتوصع2،365/المقريزيخططفيالتفويضمعنىفيالعلماءاقوال
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عندهمليسأنههؤلاءقولفسادعلىالاستدلالفيويكفي

يجيزالعقلأنيزعممنمنهمبل،العقل!حيلهيخمامطردةثابتةقاعدة

)1(.يحيلهالعقلأنالآخريدعيمايوجبأو

ويظهرالمتكلمينعلىالمنهجفيالاضطرابهذاانعكسوقد

الفرقةوجدفربما،المتكلمينفرقإلىالمرءينظرحينجليآذلك

تضللأوتكفرمنهاطائفةوكلوأحزابآ،شيعآمنقسمةالواحدة

)2(.منهموتتبرأالأخرىالطوائف

السلامةيضمنالذيهوالسلفبمنهجالالتزامإن:الحقيقةوفي

الستةأهلاللهعصمفقدولذلك،ودنياهمدينهمفيللمسلمين

منوغيرهمالمتكلمونفيهوقعالذيوالتفرقالاختلافمنوالجماعة

أخذواأنهمذلكفيالسببوكان،للإسلامالمنتسبة،المنحرفةالفرق

،الاتفاقفأورثهمالنقلوطريق،والسئةالكتابمنالدين

.)3(والائتلاف

والآراء،المعقولاتمنالدينأخذوافإنهمالمتكلمينبخلاف

)4(.والمعرفةاليقينوضعفوالاختلافالافتراقذلكفأورثهم

مناقشةالكلاميةالفرقآراءتيميةابنالإسلامشيخناقشوقد

:قالثمتناقضهاوأظهرعليها،وردوانتقدهامستفيضة

محمدتحقيق667،-666صالتأويلقانون:العربيابنانظر:الموضوع=

علوممؤسسة،جدة،الإسلاميةللثقافةالقبلةدار،الأولىالطبعةالسليماني

-541/الفتاوىمجموع:تيميةابنالإسلاماهـوشيخ604بيروت،القرآن

34.صالكبرىالحموية:تيميةابنالإسلامثيخ)1(

1.022/السابقالمصدر:المنطقصون:راجع)2(

نفسها.والصفحةنفسهالسابقالمصدر)3(

صون:والسيوطي74،صالطحاويةالعقيدةشرح:الحنفىالعزأبيابنراجع)4(

1/022.المنطق
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معهفليسوا!الكتابعنخرجمنأنلكيبينوهذا..".

!)1(.الأعظمالمطلوبهذافيسيمالاسمعيولاعقليلاعلم

الإلهيةبالذاتيتعلقماالأعظمبالمطلوبالإسلامشيخويقصد

ميدانه،غيرفيالعقلأقحمواالذينالمتكلمينأنولو،العليةوصفاتها

نألوجدواوالسئةالكتابإلىرجعوا،سلطانهتقديرفيوأسرفوا

فيماالناستعليميتركأزالمحالفمن،المبينالبلاغبلغ"مج!الرسول

!)2(.قلوبهمفيويعتقدونهبألسنتهميقولونه

تدلالتيالعقليةالأدلةفيهلوجدواتعالىاللهكتابتدبرواولو

أعرفءجيدالرسولأنولوجدواوأبلغها،،عبارةبأوجزالحقعلى

هذاأمرللناسبئنوأنه،الدينيةوالمعارف،الإلهيةبالأمورالناس

ولا،العقليةبالأدلةوتارة،السمعيةبالأدلةتارة،بيانأكملالدين

علىاشتملالكريمالقرآنأنالطوائفجميعمنالنظاربينخلاف

)3(.الدينيةالمطالبفيالعقليةالأدلة

البلاغ!تالرسولوبلغه،الدينأكملقدوجلعزاللهكانص!اذا

كانهـاذا،البلاغعلىوابقدرة،والعلم،الفصاحةفيالغايةوهو،المبين

تدلالتيالدينيةالمطالبفيالعقليةالأدلةعلىاشتملقدالعظيمالقرآن

التهافتسريعةالمتكلمينأدلةفإنوأوجزها،،عبارةبأبلغالحقعلى

لخصومهموتجدإلا،منهملفرقةتسمعهكلاممنفما،التناقضكثيرة

ببعضوبعض،مقابلبكلكليقاربهأو،يوازيهكلامآعليه

.")4(معارض

15.صالتدمريةوالرسالة،118صرألباطلالحقبينالفرقان)1(

تلخيصالكلامذم:الهروي،،12صالكبرىالحموية:-تيميةابنالإسلامشيخ)2(

.هصالنضيرالدر:البصيريبنوبداها..ا/4:المنطقصونفيالسيوطي

بنبابوعقيدة09،صوالباطلالحقبينالفرقان:تيميةابنالإسلامشخ)3(

.4صالسابقالمرجع،صيديالثيخ

1/145،:المنطقصونفيالسيوطيتلخيصالكلامعنالغنية:الخطابي)4(

43..صالنضيرالدر:البصيريبنوبداه
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أمرين:علىالتنبيهينبغي،المبحثهذانهايةوقبل

يتكلمآدميكلفإن،الكلامجنسيذموالمالسلفأنأولهما:

ذمواولا،،تعالىاللهأمرالذيوالجدلوالنظر،الاستدلالذمواولا

)1(.والعقلللشرعالمخالفالباطلاوومذموال!انما،حقهوكلامآ

رأواولكنهمعجزآالكلامعنيسكتوال!مالسلفأن:الأنيالأمر

فأمسكواعليلأ،الصحيحيرفىبلعليلآ،يشفيولاغليلآ،يرويلاأنه

فيه)2(.الخوضعنونهوا،عنه

،الكلامعلممنالسئةوعلماءالسلفموقفهوهذاكانلىاذا

السلف،عقيدةإلىرجعواقدالمتكلمينعلماءكبارمنعددآفإن

)3(.غوائلهقبحمنرأوالماالكلامعلمعنوأقلعوا

مذهبإلىالرجوعفيالصواببأنالمطافنهايةفيوأقروا

أدتالتيالعقليةومناهجهمالمتكلمينطرقفيالخوضوتركالسلف

ومنهم:الستةعلماءذكركما،القويمالنهجعنالانحرافإلىبهم

يقفوالم-المتكلمونأي-"إنهم:بقولهوصفهمالذي،الشوكاني

بدخولها،لهمالثهيأذنلمأبوابفيودخلوا،اللهأوقفهمحيث

")4(.بعلمهاللهاشأثرشيءعلمفحاولوا

ولم،والسثةالكتابلنصوصبالتسليميقنعوالمفإنهموبذلك

يدركوهالمالتيالعقليةالتعليلاتظلبفيذهبوابلعندها،يقفوا

)5(.السليمالإسلاميالنهجعنبهمابتعدمما

69.صوالباطلالحقبينالفرقان:تيميةابنالإسلامشيخ)1(

بيانجامععبدالبر،ابنكتابوراجع82،ص)بليستلبيس:الجوزيابن)2(

2/18.:وفضلهالعلم

84.صابلي!تلبضى:الجوزيابنكابراجع)3(

93.صاللفمذاهبفيالتحف)4(

98.صابلشتلبش:الجوزيابن)5(
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أسوقوسوف،تلاشىقدالعلملهذاالعقليالبناءف!نثمومن

هذافيالمتعمقينكبارلبعضفكريانقلابمنحدثمماأمثلةهنا

،كثيرةوعثرات،طويلةوتجاربرحلةبعدالأخيرةمواقفهمفيالعلم

السلف.منهجإلىورجعوا،منهالبراءةأعلنواحيث

الجبائيعليأبيحجرفين!ثمأالذيالأشعريالحسنأبوفهذا

عامآ،أربعينالمعتزلةمذهبعلىوظل،عصرهفيالمعتزلةشيخ

،الاعتزالعنرجع،المعتزلةتصدرحتى،والبحثالدراسةفيقضاها

قررمطافهآخروفي،البصرةجامعمنبرعلىللناسذلكوأعلن

عقيدتهودؤننظر،دامعانفكرطولبعدالسلفعقيدةإلىالرجوع

)؟(.الديانةأصولعنالإبانة:كتابهفيأخيرآأمرهعليهااستقرالتي

هذافيتعمقالذيالجوينيالمعاليأبوالحرمينإمامأيضآوهذا

أهلوتركت،الخضمالبحرخضتالقد:نفسهعنيقولالعلم

طلبآذلككل،عنهنهونيالذيفيوخضت،وعلومهمالإسلام

فالويلبرحمتهربييتداركنيلمإنوالآنالتقليد،منوهربآ،للحق

أميأ)2(.عقيدةعلىأموتأناوها،لفلان

،الرازيالدينفخرالكلامعلمفيتعمقآالمتكلمينأكثرومن

فيطعنأالناسأعظم"ومن:تيميةابنالإسلامشيخيقولكماوهو

وهو،غيرهمشهورقائلبهعرفماقولآابت!عحتىالسمعيةالأدلة

الحسنأبيالإمامالىنسبفيماالمفتريكذبتبيين:عساكرابنكتابراجع)1(

03،صاللفيالمنهجقواعد:حلميومصطفى83،-38صالأشعري

لكتابالأنصاريحمادومقدمة61،-53صالسابقالمرجعالهبراويومحمد

بعدها.وما7صالأشعريالحسنلأبي،الديانةأصولعنالإبانة

صالكبرىالحموية:تيميةوابن85،-84صابليستبيى:الجوزيابن)2(

الدر:البصيريبنوبداه237،-1234/السابقالمحسدرالمنطقوصون،5!

السابقالمرجعسيديالشيخبنبابوعقيدة02،28،03،-91صالنضير

بحثآفيهتجد،السلفمذاهبفيالتحف:الركانيكتابوراجع6،ص

43.-42صالموضوعهذافيقيمآ
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يدلبماموتهمرضفيصرحفإنههذاوهـحأ)1(،اليقينتفيدلاأنها

:قالحيثالسلفعقيدةإلىرجعأفعلى

غليلآتشفيرأيتهافماالفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرقتأملت+لقد

)إتيه،الإثباتفيأقرأالقرآنطريقةالطرقأقربورأيتعليلآ،ترويولا

فيواقرأ!")3(،آشتؤىآلقردثيى!إآلرخق")2(،آلظيمثآلتييقحعذ

مثلعرفتجربتىمثلجربومنلتفء")4(كيثيرءاليتمىالنفي
.)5(
.معرلتي"

وقرروا،الكلامعلمفيالخوضعنوغيرهمهؤلاءرجعوقد

التدقيقغايةإلىانتهواأنبعد،والستةالكتابنصوصعندالوقوف

وصفاتهاالإلهيةالحقيقةتدركلنأنهاعقولهموأذعنتالنظر،في

العلية.

رجعقدمذهبفيخيرلاأنهملاحظتهتجدرممافإنوأخيرآ،

حياتهم.آخرفيمنهبراءتهمفيهالمتعمقوقوسجلرؤوسهعنه

!!!

29.صوالباطلالحقبينالفرقان)1(

.01:الآيةفاطر،سورة)2(

.ه:الآية،طهسورة)3(

.11:الآية،الشورىسورة)4(

الكتبدارطبعة،915صوالنبوات،15صالكبرىالحموية،تيميةابن)5(

علىالإسلاميةالجيوضاجتماع:الجوزيةقيموابناص،204بيروت،الحلمية

المنورةبالمدينةالسلفيةالمكتبةطبحة122،-121صوالجهميةالمعطلةغزو

228.-227صالطحاويةالعقيدةشرحالحنفيالعزأبيوابنأد.ت(
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الرابمالفحلى

والجماعةالستةأهلىعقيدةعنعامةلمحة

لسلفيونا1

طريقهووالجماعةالستةأهلعندالعقيدةإلىالوحيدالطريقإن

الكتابفيجاءبماالأخذفيالمتمثلومنهجهمالصالحالسلف

مج!،رسولهلهأثبتهوما،لنفسهتعالىاللهأثبتهماواثبات،والسثة

الصلاةعليهرسولهعنهنفاهومانفسهعنسبحانهالثهنفاهماونفي

ويضهدون،بقلوبهميعتقدونفهمالمسار،هذافيوالسير،والسلام

عبدهع!همحمدآنبيناوأن،غيرهإلهلاتعالىاللهأن،بألسنتهم

الآخر،واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته،بالثهويؤمنون،ورسوله

ولاذلكمنشيئآيؤولونلاوجل،عزاللهمنوشرهخيرهوبالقدر

وصفاته،الحسنىأسماءهوجلعزلقهويثبتون،ظاهرهعنيصرفونه

ولاتمثيليولاتكييفغيرمن،تعالىبهاللائقالوجهعلىالعليا،

ؤئؤشفةكيثيهء)لتتمى:تعالىقولهحدعلى،تحريفولاتعطيل

ولا،غيرهإلهلاواحد،إلهتعالىاللهبأنويؤمنونآلبضحلإ"،آفصيع

ليس،شريكولاصاحبةولاولدولاوالدولانظيرولا،لهشبيه

،الواصفونصفتهكنهيبلغلاانقضاء،لآخريتهوليسابتداء،لأوليته

قولهفيبذلكوجلعزاللهأخبركما،المتفكرونبأمرهيحيطولا

أخمصمؤت3نيئئةويمعشتماةباإلألمجي!ينبمثئئجيلو!إؤلا:تعالى
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أحد4مبحانهئحبههلاالغييز،)1(،القينؤتموجقظفمأةتئئؤلاؤآا!رض

فهو،المطلقةالوحدانيةلىبل،صفاتهفيولاذاتهفيلاخلقهمن

صفاته.فيوواحد،ذاتهفيواحد

عرشهعلىمستووجلعزاللهأنوالجماعةالسئةأهلويعتقد

يثقالىعتهتغزبالامكانكلفيوعلمه،المخلوقاتجيممنبائن

فيإلأآئحبرؤلأدلثينآضنرؤلأآلأزضفيؤ،آلشنؤلئفيذتتر

ئبيز")2(.!تف

تجل!يقإيز)آنرتوهو،نفسهبهتوسوسماويعلم،الإنسانخلق

آلأزفيخملئمقفيحتزؤلآئغثمهاإلأورقةينلتمئق!)وماآتؤيىلد!)3(،

وعلى،استوىالعرشعلىئايز،)4(،كتنمفيإلأتابمبىؤلارظيؤ،

صفاتهتكونأنتعالى،وأسمائهصفاتهبجميعيزللم،احتوىالملك

لا،صفاتهمنصفةوكلامه،بكلامهموسىكلم،محدثةوأسماؤهمخلوقة

الثه،كلاموالقرآن،جلالهمندكآفصارللجبلوتجلى،خلقهمنخلق

ينآلارضفيآتما)ؤتؤيبيد،أوفينفد،لمخلوقصفةولابمخلوقلي!

آلتةإئةآلئ!كنتلمدتتاآئحزسمتعةبقد-ينيمذلموآتخرأقتصسثحرؤ

*ءص"ص
!!)5(.حيهيصعينلز

عنوتصدر،بيدهالأمورومقاديرشيءكلقدراللهأنويؤمنون

يكونولاقدرهعلىفجرى،كونهقبلشيءكلعلم،وقدرهقضائه

يقول،بهعلمهوسبققضاهوقدإلاعملولاقولعبادهمن

!")6(.آنحبزآلفط!وممولخىمنئحلغ)آلآ:وجلعز

)1(

)2(

)31

)4(

)5(

)6(

225.:الآية،البقرةسورة

سبأ.سورةمن3،رقمالآيةمناقتباس

.قصورةمن16،رقمالآيةمناقتباس

الأنحام.صورةمن95،رقمالآيةمناقتباس

.لقمانصورةمن27،رقمالآيةمناقتباس

.14:الآبة،الملكسورة
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بفضله،فيوفقهيشاءمنيهديبعدلهفيخذلىيشاء،منيضل

سعيد،أوشقيمن،وقدرهعلمهمنسبقماإلىبتيسيرهميسرفكل

وخلقخلقهمالذيالعباد،ربوهويريد،ماإلاملكهفييكونولا

لإقامةإليهمالرسلوباعث،وآجالهملحركاتهمالمقدروهو،أعمالهم

عليهم.الحجة

أفضلعليهمحمدبنبيناوالنبوةالرسالةوتعالىسبحانهختموقد

عليهأنزلوقد،رسالةولابعدهنبوةفلا،التسليموأزكىالصلاة

المستقيم،الصراطإلىبهوهدى،القويمدينهبهوبين،الكريمالقرآن

آلأزعق")1(.فيؤقاآلشتتؤنئفيقالىواللأىأدت!)جمزفى

تتعثآدتةؤأبرفيهاترتببلأ:ايمةآلشاغةإؤأنالسلفيونويعتقد

وجلعزاللهوأنلقو؟ون!)3(،تذآكئمإكما!")2(،أتقبويىفيمن

كبائرعنبالتوبةلهميصفح،عبادهمنللمؤمنينالحسناتيضاعف

منيتبلممنويجعلالكبائر،باجتنابالصغائرلهمويغفر،الذنوب

آنتقمرلآآدئة!ان:تعالىقولهغرارعلى،سبحانهمشيئتهإلىالكبائر

يمبئ!)4(.لمنذلتدوئماويقفربرءيشرك

ويخرج،جنتهفأدخله،بإيمانهمنهاأخرجهبنارهمنهمعاقبهفمن

منالمعاصيأهلمنلمجزاللهرسولفيهميشفعمنكذلكالنارمن

المحمدية.الأمة

خلودداروأعدهاالجنةخلقوجلعزاللهبأنالسلفيونويؤمن

فيتعالىقالكما،الكريموجههإلىبالنظرفيهاوأكرمهملأوليائه

!!)5(.بمنمر!زكاإذ!تاضز"يؤبؤ)ؤص:كتابهمحكم

.الشورىسورةمن53،رقمالآيةمناقتباس)1(

الحج.سورةمن7،رقمالآيةمناقتباس)2(

.الأعرافسورةمن،91رقمالآيةمناقتباس)3(

116.:الآيةالنساء،سورة)4(

23.-22:الآيتان،القيامةسورة)5(
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إلىوالسلامالصلاةعليهمآنبيهمنهاأهبطالتيهيالجنةوهذه

رسلهوكذببهكفرلمنخلوددارفأعدهاالناروخلق،أرضه

.وأنبياءه

صفآوالملكالقيامةيوميجيءوجلعزاللهأنالسلفيونويقرر

القسطالموازينوأنوثوابها،وعقابهاوحسابهاالأمملعرضصفأ

ممئ!ف!ؤتيثتؤتييخبماثفقثإقمقالعبادأعماللوزنتوضع

جهتمفيآنف!هئمخيرؤأآلذينفأؤليكموفىف!خفثؤمىألصفون!

!")1(.خائرتة

مق)قآتاأعمالهمصحائفيؤتونقبورهممنبعثواإذاالعبادوأن

آقلىإكترتنقيب!يتييمابمحممابممحاشثفس!ؤف!ييييؤيهت!أوتي

ؤلقل!ئبزبميدغوأقستؤت!خمفير!يهبههـؤز%ألرنمنؤآقا!قمترو2ر

شييزا!،)2(01

حساببغيرألفآسبعونالجنةعقتنمحمدنبيناأمةمنيدخلوأنه

وعلىيسترقونولايكتوونولايتطيرونلاالذينوهمعقابولا

.-عنهالله-.رضيمحصنبنعكاشةومنهم،يتوكلونربهم

أعمالهم،بقدرالعباديجوزهالصراطأنالسنةأهلويعضقد

أوبقتهموآخرون،عليهالنجاةسرعةفيمتفاوتونمسلمونفناجون

تردهحقي!النبيحوضبأنويؤمنون،جهنمفيفسقطواأعمالهم

عزالثهدينفيغيراوبالمنعنهويذادمنه،شربمنيظمألاأمته

وجل.

بالطاعةيزيدوعملواعتقادقولالإيمانأنالسئةأهلأصولومن

بشرطين:إلاعملآأحدمنيقبللااللهوأن،بالمعصيةوينقص

وجل.عزلفهخالصآيكونأن:الأول

.301-201:الآيتان،المؤمنونسورة)1(

12.-7:الآيات،الانث!قاقصورة)2(
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منجميرالرسول!4جطءلمامطمابقآسكونان:والثاني

تعالى.اللهعند

كما،والكبائرالمعاصيبمطلقالقبلةأهليكفرونلاذلكمعوهم

تعالى:قالكما،المعاصيمعثابتةالإيمانيةالأحشةبل،الخوارجيفعله

)ظن:وجلعزوقالبآنتثروني!)1(،فآيبآخثى:أجهيقتبماعيئ)قتن

ففيدؤاآلاخر!كلإضدلفمابغتقمالىبئتنهمافأضلحواآفتلوأآلمؤيخينمنكلايمافي

آدنةانوآقم!الؤآبآئعذلئثتهتاتأضلوأفابقارزأدترآثيإلم6تمئةصتئشنىآليئ

ولا،بالكليةالإسلامالفاسقعنيسلبونفلا!")2(،آلئقمممطينلمجصث

ناقصمؤمنهويقولونلىانما،المعتزلةتقولكماالنارفييخلدونه

ولا،المطلقالاسميعطىفلا،بكبيرتهفاسقبإيمانهمؤمنأو،الإيمان

علىيحكمولا،السئةأهلعندبالمعاصييكفرفلا،الاسممطلقيسلب

عذبهشاءفإن،تعالىاللهمشيئةتحتهوبلالنار،فيبالخلودصاحبها

تكفيريرونفلا،بفضلهلهغفرشاءهـان،منهاأخرجهثمالنارفأدخلهبعدله

كذلك.بهس!رسولهعليهمحكمأوبالكفر،عليهماللهحكممنإلا

بمآلننجين!ترزقونزيهغجمنذ)آخيآبرالشهداءأنويؤمنون

يومهمإلىناعمةباقيةالسعادةأهلوأرواحفضحلمء!)3(منآلبرءاتهم

وأن،القيامةيومإلىمعذبةالشقاوةأهلوأرواح،فيهيبعثونالذي

آفابمتىبآتقؤليةاقنؤأآلدينىآلتة)ئثتذقبورهمفييسألونالمؤمنين

الأخؤلأ)4(.وفآلدنيآالحيؤؤفي

يخفىولاأعمالهميكتبونحفظةالعبادعلىأنالستةأهلويقرر

يقبضالموتملكوأن،عليممنجلربهمعلمعنذلكمنشيء

تعالى.الثهلإذنالأرواح

178.:الآية،البقرةسورة)1(

.9:الآية،الحجراتدورة)2(

.عمرانآلسورةمن،175-916رقمالآيتينمناقتباس)3(

إبراهيم.سورةمن27،رقمالآيةمناقتباس)4(

96
http://www.al-maktabeh.com



رأواالذينالقرنالقرونخيرأنوالج!اعةالسئةأهلويعتقد

يلونهم.الذينثم،يلونهمالذينثم،بهوآمنوا!اللهرسول

-لمجي!الثهرسوللأصحابوألسنتهمقلوبهمسلامةأصولهمومن

تقولوئشدهتمينجآءو)ؤألدينى:تعالىقولهفيبهاللهوصفهمكما

غلأفلوبناقتخحلؤلايآلايصقئحقوتاآلذيئؤلاصيتالآأغفزرتآ

!!ه!)1(.زجيمروفإتذترئتآةاتنوالقلأيخة

نفسيفوالذي،أصحابيتسبواألا:قولهفيبتيالنبيوطاعة

نصيفها،ولاأحدهممدبلغماذهبآأحدمثلأنفقأحدكمأنلوبيده

ومراتبهم،،فضائلهممنوالإجماعوالسئةالكتاببهجاءماويقبلون

علىوقاتل-الحديبيةصلحوهو-الفتحقبلمنأنفقمنويفضلون

ويؤمنونالأنصار،علىالمهاجرينويقدمون،وقاتلبعدمنأنفقمن

لاوبأنهلكم(،غفرتفقدشئتمما)اعملوابدر:لأهلقالاللهبأن

لقدبل-لجيه!،النبيبهأخبركما،الشجرةتحتبايعأحدالناريدخل

لهشهدلمنبالجنةويشهدون،عنهورضواعنهماللهرضي

منوغيرهم،شماس.بنقيسبنوثابت،كالعشرةعت!راللهرسول

أبيبنعليالمؤمنينأميرعنالنقلبهتواتربماويقرون،الصحابة

عمر،ثمبكر،أبونبيهابعدالأمةهذهخيرأنمنوغيرهطالب

بيتأهلويحبون،عنهماللهرضيبعليويربعون،بعثمانويثلثون

(،بيتيأهلفياللهأذكركمأ:خمغديريومقالحيثع!ب!الثهرسول

ويسبونهم،الصحابةيبغضونالذينالروافضطريقةمنويتبرؤون

عمل.أوبقولالبيتأهليؤذونالذينالنواصبوطريقة

فيالمرويةالآثارإنويقولونالصحابةبينشجرعماويمسكون

عنوغئر،ونقصفيهزيدقدماومنهاكذبهومامنهامساويهم

أحسنلهمفيلتمس،معذورونفيههممنهوالصحيح،وجهه

.01:الآيةالحشر،صورة)1(
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المذاهب.احسنبهمويظن،المخارج

مع،حقاللهسبيلفيالجهادأنوالمجماعةالستةأهلويعتقد

منوالفاجرالبرخلفيصلىأنهكما،المسلمينأئمةمنوالفاجرالبر

فيإل!واجبةالحسلمينأمورولاةطاعةوأن،الأئمةهؤلاء

آثارهم،واقتفاءالصالحبالسلفالاقتداءويجب.تعالىاللهمعصية

البدععنوالابتعإد،الدينفيوالجدالالمراءوترك،لهموالاستغفار

منابتداعفيشروكل،سلفمناتباعفيخيركلإذ،والمحدثات

خلف.

اللهيجريوماالأولياءبكراماتالتصديقالسثةأهلأصولومن

نصوصتواترتوقد،العاداتخوارقمنأيديهمعلىوجلعز

اللهكراماتوقوععلىوحديثآقديمآالوقاثعودلت،والسئةالكتاب

للعادةخارقأمروالكرامة،أنبيائهملهديالمتبعينلأوليائه

وأ،ديثيأمرعلىلهمعونة،أوليائهمنولييدعلىتعالىاللهيجريه

بدعوىمقرونةتكونالمعجزةبأن،المعجزةوبينبينهاويفرق،دنيوي

الكرامة.بخلاف،الرسالة

يومإلىالأمةهذهفيتنقطعلمموجودةالكراماتتزلولم

كراماتالفلاسفةوأنكر،ذلكعلىدليلأكبروالمشماهدة،القيامة

المعتزلة،أيضآالكراماتوأنكرالأنبياء،معجزاتأنكرواكماالأولياء،

لأن،باطلةدعوىوهي،بالمعجزةالتباسهابدعوى،الأشاعرةوبعض

نأإلىهناالتنبيهويجب،الرسالةبدعوىتقترنلا-قلتكماالكرامة

شيطانية،ومخاريقأعمالمنوالمشعوذونالدجاجلةبهيقومما

والإخباربالثعابينوالإمساك،بالسلاحأنفسهموضربالنار،كدخول

الكراماتمنليس،ذلكغيرإلى،غيبيةأنهايظنالتيالأمورببعض

أولمحاءوهؤلاء،بحقاللهلأولياءتكونإنماالكرامةلأنشيء،في

اللهنسأل،الضلالةوحالفوا،الحقطريقتنكبواالذين،الشيطان

والالتزام،تعالىاللهإلىوالإنابةالتوبةل!اياهميرزقناأنوجلعز
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الإسلامفهمفيالصالحبالسلفوالاقتداء،والسثةالكتاببهدي

عليه.والقادرذلكوليإنه،وتطبيقه

!!!
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الخاصلعالفحلى

كاوجلعزتوحيدالله

،والسلامالصلاةعليهمالرسلدعوةأولهوتعالىاللهتوحيد

وجل،عزاللهإلىالسالكفيهيقوممقاموأول،الطريقمنازلوأول

وفي،السماويةالرسالاتجميعتتفقوفيه،وجوهرهالدينأصلوهو

لؤصابهءؤضىتاآلدكزينلكم)يت!خ:وجلعزالثهيقولالمعنىهذا

ؤلاآلزين!!وأآنوصكي!مئوضويمىإنجرهيمبهتوضئناوماإلكأؤحتنآوألذممآ

.ث!)1(...ييةتئفرقوأ

بهجاءتالذيالدين:الآيةهذهتفسيرفيكثيرابنالحافظقال

)ؤمآ:وجلعزقلكما،لهشريكلاوحدهالثهعبادةهوكلهيمالرسل

تآغباولبآتأالأإتةلأآنبماإتهلؤكآإلأزسموليينقتالىينآزسمقنا

واحداديننا،علاتأولادالأنبياءمعشرأنحن:الحديثوفي!!)2(،

اختلفتوإن،لهشريكلاوحدهالثهعبادةهوبينهمالمشتركالقدرأي

يحرغةمبهخجعقتا)ليهل:جلالهجلكقوله،ومناهجهمشرائعهم

01)3(.0ؤيئهاجأ.

13.:الآية،الورىسورة)1(

25.:الآيةالأنبياء،سورة)2(

السمودية،العربيةالمملكة،والحكمالعلوممكتبة4،111/كثيرابنتفسير)3(

48.:رقمالآية،المائدةسورةمنوالآية،ام299اكل/413المنورةالمدينة

73
http://www.al-maktabeh.com



والعلمخير،كلومفتاح،سعادةكلأصلهوفالتوحيد

للخلقوليسعمل،كلأصللهوالعملعلم،/كلأصلتعالىبالثه

فيالأبديةالسعادةلهمتتموبذلك،وعبادتهربهممعرفةفيإلاصلاح

فيبهيدخلماأولوهو،لاالإسلامأساسفالتوحيد،والآخرةالدنيا

كانأمن:بتيالنبيقالكماالدنيا،منبهيخرجماوآخر،الإسلام

()9(.الجنةدخلالثهإلاإلهلاكلامهآحز

لافالعبد،النهايةلىاليه،البدايةفمنه،واجبوآخرواجبأولفهو

منيخرجولابالتوحيد،إلاالجنةيدخلولابالتوحيدإلامسلمآيكون

كماالتوحيد،علىبدعواتهمالرسلجميعأطبقتوقدبالتوحيد،إلاالنار

وآتجتطبرأآلتةأغباوأآلفزسمولاأقؤ!ليئتعثنما)ؤتقذ:تعالىقال

كماالتوحيد،هيأجلهامنالعباداللهخلقالتيالغايةبل.آلظعرتة")2(.

!!)3(.ييغئاودزإلأؤأقيدن!ىقتننختث)وما:تعالىتال

بالتوحيدأمرتعليهمالمنزلةوالكتبالتوحيد،إلىدعوافالرسل

اللهأخبروقدوغايتها،ومقصودهاالدعوةأصلهوبل،وأوجبته

التوحيد،بزوالالصالحة0الأعمالأحبطأنهالعزيزكتابهفيوجلعز

بهآسثتذتكرقابآغنففزبزيهضكقزواالدينى)قثل:تعالىقالكما

ألضنلئؤدلفلثىصغلى!سمئوأيضاتتلىزو!لأغاعنىتؤمبفيآلينم

!!)4(.آنبقيذ

راسمآ،الإيمانالىداعيآفيمحمدآنبيهتعالىاللهبعثوقد

بالقرآنجاءنافقد،والضلالالزيغطريقمنومحذرآ،الهدىطريق

الحاكمرواه،صحيحاوحسنحديث:الألبانيالدينناصرمحمدالشيخقال)1(

العقيدةشرحلأحاديثتخريجهراجع،الفليلإرواءفيخرجتهوقد،وغيره

75.صالطحاوية

36.:الآية،النحلسورة)2(

56.:الآية،الذارداتسورة)3(

.18:الآية،)براهيمسورة()4
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الكريمالقرآنبهجاءممادمان،بهتمسكلمنالهدايةحاملآ،الكريم

هيللتيفيههدىوقطوجل،عزاللهتوحيدفيالقويمالمنهجذلك

اللهأنوبيان،ربوبيتهفيوجلعزتوحيدهوهيوأعدلها،الطرقأقوم

جلاستحقاقهبهونعنيألوهيتهفيوتوحيدهشيء،كلخالقوحده

أسمائهفيسبحانهوتوحيده،لهشريكلاوحدهيعبدأنشأنه

وصفاته.

حيثالتوحيدلأقسامبيانهفي-كعادته-المحمنقيطيئأحسنولقد

قال:

إلىينقسماللهتوحيدأنعلىالعظيمالقرآناستقراءدلوقد9

:أقسامئلاثة

عليهجبلتالتوحيدمنالنوعوهذا،ربوبيتهفيتوحيده:الأول

.!)1(،..آلئةيقولنضققهئمقنشتآلتهمإوثنن:تعالىقالالعقلاء،فطر

ؤمنوآلأبفنرألئمئعيضلذآننؤآلأزضيىأالنمم!ينتززفكمقن)ئل:وقال

ألتةقستتفولو!آلأتيئذبرؤتنأتهتييئأثتيفؤكرنيآلميمقينالشئخرني

فيالتوحيدمنالنوعلهذافرعونلىانكار!")2(،تتقونآت!تقتم

عبدأنهعارفمنتجاهل!!)3(،آلققيينزثؤتايرغؤن)تالى:توله

رتالأهؤلاآئرذقآلمجتتقذ)قاذ:تعالىقولهبدليل،مربوب

آنفميهتمؤانمتقتنقآتها)وححدوأ:وقولهب!خآبر"أ4(،...وآلآزضيىآلمتمنؤلض

لقه،العبادةبإخلاصإلاينفعلاالتوحيدمنالنوعوهذاؤكأ%!)5(،خمتما

!،)6(ئشيركؤد!ؤئمإلأيآدتيماآتحزفمجمؤينأوتا:تعالىتالكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

87.:الآية،الزخرفسورة

31.:الآبةيون!،سورة

23.:الآيةالشعراء،سورة

.152:الآبةالإصراء،سورة

14.:الآية،النملسورة

.601:الآية،يوصفسورة
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جدآ.كثيرةذلكعلىالدالةوالآيات

بربوبيتهباعترافهمالكفارعلىالاستدلالالعظيمألقرآنفيويكثر؟

توحيدفييخاطبهمولذلك،عبادتهفيتوحيدهوجوبعلىوعلاجل

أنهعلىعليهمبهااحتجبربوبيتهأقىواف!ذا..التقريرباستفهامالربوبية

،غيرهبهشركهمعليهممنكرآووبخهم،وحدهيعبدلأنالمستحقهو

وحدهالربهوبأنهاعترفمنلأن،وحدهالربهوبأنهاعترافهممع

.وحدهيعبدلأنالمستحقهوبأنهالاعترافلزمه

ؤالأزفىأفمم!ينتززئيه!تن)ئل:تعالىقولهذلكأمثلةومن

أقروافلما9،أفة)قستتفولؤ!:قولهإلىؤآلأبضر"آلئمضغتضلذآقن

آئ!)قتم:بقوله،غيرهبهشركهمعليهممنكرآوئخهمبربوبيته

لئقوئ!)1(.

منالنوعهذاوضابط،عبادتهفيوعلاجلتوحيده:الثاني

د!اثبات،نفيمنمتركبةوهي"اللهإلاإلهالامعنىتحقيقهوالتوحيد

كانتماكائنةاللهغيرالمعبوداتأنواعجميعخلعمنها:النفيفمعنى

منها:الإثباتومعنى،كانتماكائنةالعباداتأنواعجميعفي

الوجهعلىبإخلاصالعباداتأنواعبجميعوحدهوعلاجلاللهإفراد

القرآنآياتوأكثر،والسلامالصلاةعليهمرسلهألسنةعلىشرعهالذي

وأممهمالرسلبينالمعاركفيهالذيوهوالتوحيد،منالنوعهذافي

!أ)2(.تجابلمثتئهذاإنوجهاإبفاآلأقة)آخقل

تعالى:قولهالتوحيدمنالنوعهذاعلىالدالةالآياتوجمن

فيتقثتا)ؤتتذ:وتولهيذشئةأ)3(،ؤآقمتغمرألتهإلأإبةلأآنة)تآغلز

)ؤمآ:وقولهآلطعوت")4(.ؤآتجتيبرأآدتةأغمدوأآسضرسمولاأتز!تن

31.:الآيةيون!،سورة)1(

.ه:الآية،صسورة)2(

91.:الآيةمحمد،سورة)3(

36.:الآية،النحلسورة)4(
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قآغئدونيآتأالأإتةلأآلئزإقهلؤخمةإلأزممول!ينقتالىينآزسمفنها

؟ولؤينآتجغتتازيفيتآينقئيكينآزسمقتاققأوئتل:وقوله!")1(،

آتمآيوحر+إقئإتما)قل:وقوله!")3(،يغتدونةالهةآلزتهق

!أ)3(.ثمنيئوتأستصققلؤجا!بةالخنم

محصورإليهأوحيإنما:يقولأنالكريمةالآيةهذهفيأمرفقد

مالجميع!اللهإلاإثه"لاكلمةلشمولالتوحيد،منالنوعهذافي

ذلكفيشمل،وحدهبعبادتهاللهطاعةتقتضيلأنها،الكتبفيجاء

،وعقابثوابمنذلكيتبعوما،والنواهيوالأوامرالعقائدجميع

.كثيرةالتوحيدمنالنوعهذافيوالآيات

النوعوهذا،وصفاتهأسمائهفيوعلاجلتوحيده:الثالثالنوع

أصلين:علىينبنيالتوحيدمن

صفاتهم،فيالمخلوقينمشابهةعنوعلاجلاللهتنزيه:الأول

2"،.لتفكثييمألنسى:تعالىقالكما

-لمجي!رسولهبهوصفهأو،نفسهبهاللهوصفبماالإيمان:والثاني

كيثيهالت!مى:قولهبعدقالكما،وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلى

برءلمجيظوخؤلاضققهئموماأيذشئتنقا)ئغد:تعالىقال،الاتصاف

!!")4(.جمفما

25.:الآيةالأنبياء،سورة)1(

45.:الآية،الزخرفسورة)2(

801.:الآيةالأنبياء،سورة)3(

محمد:الثنقيطيمؤلفاتفيالموضوعهذاراجع،101:الآية،طهصورة)4(

الكتب،عالم،412-3415/البيانأضواء:التاليةالمختارمحمدبنالأمين

الثصروقدار86،-73ص،الحراماللهبيتالىالحجرحلةأد.ت،بيروت

127ص،الثانيالق!سم،والمناظرةالبحثآدابهـ،1453الأولىالطبحة،جدة

لآياتودراصاتم!نهجأد.ت(،القاهرةوالثمر،للطباعةتيميةابندار،128-

.اص004،الاسلاميةالجامعةطبعةبعدها،وما3ص،والصفاتالأسماء
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لمامسلكآ،وأدقهاالتوحيدأنواعأصعبهوالأخيرالقسموهذا

منكثيرأقدامفيهزلتولذلك،والإثباتالنفيبينالشبهمنفيسه

وإدخالهماوالفلسفةللمنطقالترجمةأبوابفتحبعدسيماولاالعلماء

نتجوقدعليها،المنطقيةالقوانينلإجراء،وصفاتهتعالىاللهأسماءفي

وأصبحت،وصفاتهالثهأسماءفيبالتأويلالقول-وللأسف-ذلكعن

النقل،علىالعقلتقديمهيالمتكلمينطوائفعندالعامةالسمة

وما،بهأخذوامنهماوافقهفما،للعقلتابعينوالستةالكتابفجعلوا

)1(.أولوهأوردوهخالفه

والإعجاب،العقلسلطانتقديرفيالمتكلمونأسرفلقد

قولهم:وهيالمعروفةالعبارةعنهماشتهرتحتى،الكلاميةبمناهجهم

،)2(.وأحكمأعلمالخلفوطريقة،أسلمالسلفأطريقة

وأصحابها،للواقعمخالفوافتراء،السقوطبينةالعبارةوهذه

الإسلامية،العلومفيالمهارةمنالسلفعنعرفبمامحجوجون

تالثه:الحنفيالعزأبيابنقالي.البصائر.وكمال،التكلفعنوالبعد

كانتالتيبالأطرافوالاشتغالبالتكلفإلاالمتأخرونعنهمامتازما

وهممهممعاقدها،وشدقواعدها،وضبطأصولهامراعاةالقومهمة

والقومشأنفيفالمتأخرونشيء،كلفيالعاليةالمطالبإلىمشمرة

331(.قدرشيءلكلاللهجعلوقدآخر،شأنفي

محمدوكتاب052،ص،الحنفيالعزأبيلابنالطحاويةالعقيدة.ضرحراجع)1(

آياتفيالتفويضفيالسلفمذهب،الشنقيطيمحمدسيديبنالمهابة

مكتوبحمود،صيديبنأحمدالطالبتقديم،14صوأحاديثها،الصفات

للثيخ،الإسلاميةالمذاهبوتاريخاهـ،041جدةفيالآليالحامبعلى

35؟.-912ص،زهرةأبومحمد

العزأبيوابن3،صالكبرىالحمويةالفتوى،تيميةابنالإسلامشيخراجع)2(

،والمناظرةالبحثآداب:والثنقيطي73،صالطحاهـلةالحقيدةشرح،الحنفي

السلف،مذهبمحمد:سيديبنالمهابةومحمد126،ص،الثانيالقسم

95.ص،السابقالمرجع

73.صالطحاويةالعقيدةضرح)3(
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فيهانشبالتيالصسائلأخطرمنالتأويلقفيةأنالحقيقةوفي

فيالسلفيينعندالميزانوكان،والمتكلمينالسلفيينبينالخلاف

الكتابهوخصوصأ،العقديالجانبوفيعمومآ،الدينقضايا

اتفقفماآراء،منيرفضأويقبلمالكلمقياصآفجعلوهما،والسئة

لموما،عليهونجهواأقروه،المطهرةابخويةالسئةأوالكريمالقرآنمع

كانتمهما،بالدليلودحضوه،إنكارهفىالقولشددوامعهمايتفق

)1(.قائلهمكانة

العقل،هوالمعتقداتفيعندهمفالميزان،المتكلمونأما

)2(.عليهالاعتمادفيويتفاوتون

بمااللهيصفونأنهم،الصفاتبابفيالسلفمذهبوخلا!

وذاتهوجلعزتنزيههمعمجتيرسولهبهوصفهوبمانفسهبهوصف

سبحانهفهو،المخلوقينبصفاتوتتصف،الذواتتشبهأنعنالعلية

بأسمائهالمذكورةالمقدسةذاتهفيلاشيء،كمثلهليسوتعالى

أفعاله.فيولا،وصفاته

لهفكذلكبهتليق،حقيقيةذاتآتعالىدثهأنيقينانعلموكما

منزهاللهفإنحدوثآأونقصآأوجبماوكل،بهتليقحقيقيةصفات

ويمتنع،فوقهكايةلاالعذيللكمالمستحقتعالىف!نه،حقيقةعنه

،العدمسابقةالحدوثواستلزام،عليهالعدملامتناعالحدوثعليه

سبحانهبنفسهوجودهولوجوب،محدثإلىالمحدثولافتقار

وتعالى.

الصحيحالنصعنيعدلوالاأناللةاهلطريق:الحنفيالعزأبىابنقال)1(

السابق،المرجع،الطحاويةالعقيدةشرح،فلانقولولابمعقوليحارضوهولا

993.ص

،الشرعياتمنأعظمالحقلياتتجعلالباعأهل:تيميةابنالإسلامشيخقال)2(

تحقيقبمدها،وما2/32،الكبيرالتفسيرفىالموضوعهذافيقيمآبحثأراجع

الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،عميرةعبدالرحمنالدكتور

اكل.804
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يمثلونفلا،والتمثيلالتعطيلمذهبيبينوسطالسلففمذهب

وأ،نفسهبهوصفماعنهينفونولا،مخلوقاتهبصفاتاللهصفات

عنالكلمويحرفواالعليا،صفاتهيخعطلوا-لمجي!رسولهبهوصفه

وصفاته.اللهأسماءفيويلحدوا،مواضعه

هوماإلاوصفاتهتعالىاللهأسماءمنيفهموأفلمالمعطلةأما

وعطلواأولآفمثلوا،المفهومهذانفيفيشرعواثم،بالمخلوقاللائق

ماالصحيحالنقكمنشيءفيولاالصريحالعقلفيوليسثانيأ،

بشبهاتجاءواالمتكلمينلكن،الصالحالسلفطريقةخلافيوجب

منهملواحدليسأنهفسادهاعلىالدليلفيويكفي،وفاسدةباطلة

جوزالعقلأنيزعممنمنهمبلالعقليحيلهفيما،مستمرةقاعدة

إليه.الإشارةمرتكما،أحالهالعقلأنالآخريدعيماوأوجب

منموقفهمتبينالستةأئمةأقوالمنبنماذجنأتيوسوف

النبوية.والأحاديث،القرآنيةالآياتبهاجاءتالتيوجلعزاللهصفات

:الصفاتفيالستةأئمةأقوالمننماذج

المتفقالعلمأهلأقوالمنبهظفرتماببعضالإتيانآثرتلقد

علموتعالىتباركفالثه،والدينالعلمفيمنزلتهموعلوإمامتهمعلى

إشراقآكلامهمعلىفأضفى،عليهاللهصلواتولرسولهلهإخلاصهم

النهج،علىودلواالرشادإلىفدعوا،والنفعبالقبولوزينةوبهاء،

والبركة.اليمنبابوفتحوا

كل،922أتالبخاريشيخالخزاعيحمادبننعيمقول

ماجحدومنكفر،بخلقهاللهشبهمن:اللهرحمهقال

ولانفسهبهاللهوصففيماوليسكفر،فقدنفسهبهاللهوصف

)1(.تمثيلولاتشبيهرسوله

23.ص،الواسطيةالعقيدةوشرح2،022/كثيرابنتفشر)1(
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تأثرا.الثهطببحنبلبنأحمدالاماموالجماعةالستةأهلشيخقول

:،!241

وصفهأو،نفسهبهوصفبماإلااللهيوصفلا:الثهرحمهقال

)1(.والحديثالقرآنيتجاوزلاعت!هرسولهبه

ها:933أتزمنينأ.مميبنمحمدعبداللهاىقول

اللهبصفاتالإيمانفيباب،الستةأصولأكتابهفياللهرحمهقال

يرونورسلهأنبياؤهبهج!اءتوبمابالثهالعلمأهلأنواعلم:)2(وأسمائه

يدعلمماعنوالعجزعلمآ،نفسهعنوتعالىتباركبهيخبرلمبماالجهل

فيانتهىحيثإلىوأسمائهبصفاتهوصفهمنينتهونإنماوأنهم،إيمانأإليه

الأهالكفئ:أ؟:القائلينأصدقوهوقالوقد،نبيهلسانوعلى،كتابه

،)5(،غتتئغل)ترفضتغ:وقاللآضنناأ)4(،لأت!ئك:وقال،،وجه! قيصصءص-ص؟صء)3(صحا*ص

تداةتلقالوأتماؤلفنوأأيذكخغفتتغئوتة"ألئ!تاآقهودإؤقاثق:وقال

ؤآلشئؤثآلقئمزلؤم!ثئ!جمثاإوآلأزض!:وقالمتس!ويمآنأ)6(،

:وقال()8(،ؤآرفأمتمعمح!تآإإتنى:وبال")7(،يمينة!ظوئمآ

لاآتقيؤئمآلشئوالأإنةلأ)ألتة:وقالؤآلارعي،)9(،آالتصؤلضنؤز)ألتة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

شيخ

العقيد

جعرا

سورة

سورة

سورة

صورة

سورة

سورة

سورة

شرح،هراسخليلومحمد5/26،القاوىمجموع،تيميةابنالإسلام

23.صالواسطيةة

-1/14النقولصحيحموافقة:تيميةابنالإسلاملشيخالتاليةالكتب

1/328.الجهميةتلبي!وبيان154،صالمنطقينعلىوالرد

88.:الآية،القصص

47.:الآية،الطور

93.:الآية،طه

66.:الآية،المائدة

،462:لآيةا،الزمر

.54:الآبة،طه

35.:الآية،النور
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ؤآنآفي!)2(،ؤآطفرؤألأيخرألأولىإتمو:و!ال")1(،لؤئمؤلاسمتةتآصنما:

كماوالأرضالسمواتنوروتعالىتباركفهو..كثيرالقرآنفيهذاومثل

ويسمع،،نفسهبهوصفكما،ذلكوغيرونفسوجهوله،نفسهعنأخبر

لا،نهايةغيرإلىالباقيوالآخر،قبلهشيءولاالأول،ويتكلم،ويرى

،قيوم،عليمشيءبكلوهو،شيءكلفوقالعالىوالظاهر،بعدهشيء

لؤم!)3(.ؤلاممنةتآ!:!لألاحي

الأحاديثاللهرحمهالمؤلفيسوقالمقدمةهذهوبعد:قلت

التيربناصفاتفهذهة:بقولهيختمهاثمالصفاتإثباتعلىالدالة

منهاشيءفيوليس،لمج!نبيهبهاووصفه،كتابهفينفسهبهاوضف

المتتييع!هولثفةكمثيهءالتسىتقدير،ولاتشبيهولاتحديد

رأتهلكنأكذا(كينونيته!وكيففتحدهالعيونترهلمآلبصحلإ"،

به!)4(.الإيمانحقائقفيالقلوب

ص،:463أتالبنداديالخطيبعليبنأحمدبكرأبيالحافظقول

الصفاتفيالكلاموأما001الصفات(:أرسالتهفياللهرحمهقال

عنهماللهرضيالسلففمذهب،الصحاحالسننفيمنهارويماف!ن

فيوالأصلعنها،والتشبيهالكيفيةونفيظاهرها،علىلىاجراؤهاإثباتها

ذلكفيونحتذي،الذاتفيالكلامعلىفرعالصفاتفيالكلامأنهذا

هوإنماوجلعزالعالمينربإثباتأنمعلومأكانفإذا،ومثالهحذوه

هوإنماصفاتهإئباتفكذلك،وتكييفتحديدإثباتلاوجودإثبات

فإنما،وبصروسمعيد:قلنافإذا،وتكييفتحديدإثباتلاوجودإثبات

القدر،اليدمعنىإن:نقولولا،لنفسهتعالىاللهاثبتهاصفاتإثباتهو

255.:الآية،البقرةسورة()1

.3:الآيةالحديد،سورة)2(

.البقرةسورةمن238،الآيةمناقتباس)3(

صورةعنديمخطوط4،-3صالستةأهلاعتقادأصول،زمنينأبيابن)4(
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وأفىواتجوارحإنها:نقولولا،العلموالبصرالسمعمعنىإنولا

وجوارحأدواتهيالتيوالأبصار،والأسماعبالأيدينشبههاولا،للفعل

نفيووجببهاوردالتوقيفلأنإثباتهاوجبإنما:ونقول..للفعل

آلمنمييغؤفؤلثف!ىيمحي!التمم!:تعالىلقولهعنها،التشبيه

!ده!)2(.آحائحفؤال!ءيئئإؤلأ:وقولهآلبصحيز")1(،

463!،:أتالقرطبيعبدالبربنبوسفعمرأمميالحافظالأمامقول

المعانيمنالموطأفيلماالتمهيدأكتابهفيالثهرحمهقال

فيكلهاالواردةبالصفاتالإقرارعلىمجمعونالسئةأهلوالأسانيد،:

المجاز،علىلاالحقيقةعلىوحملهابها،والإيمان،والستةالقرآن

،محصورةصفةفيهيحدونولا،ذلكمنشيئآيكيفونلاأنهمإلا

ينكرها،فكلهم،والخوارجكلهاوالمعتزلةوالجهميةالباعأهلوأما

مشبه،بهاأقرمنأنويزعمون،الحقيقةعلىمنهاشيئآيحملولا

نطقبماالقائلونقالهفيماوالحقللمعبود،نافونأثبتهامنعندوهم

دته)3(.والحمدالجماعةأئمةوهم،رسولهوسئةاللهكتاببه

ص،:478أتالجوينيعبداللهبنعبدالملكالمعاليأ.ممطالامامفول

العلماءمسالكاختلفتقد(:النظاميةالعقيدةأفياللهرحمهقال

الحقأهلعلىوامتنع،والستةالكتابفيوردتالتيالظواهرفي

فرأىمنها،اللسانأربابأفهامتبرزهماموجبعلىوإجراؤهافحواها

منصحوفيما،الكتابآيفيالمنهجهذاوالتزامتأويلهابعضهم

وإجراءالتأويلعنالانكفافإلىالسلفأئمةوذهب-!د،النبيسنن

سبحانه.الربإلىمعانيهاوتفويضمواردها،الظواهر/على

.9:الآية،الشورىسورة)1(

والآية،الظاهريةالمكتبةمخطوطمنصورة44،-43لوحةالصفاترسالة)2(

.4:رتم،الإخلاصسورةمن

6/145.التمهيد:)3(

83
http://www.al-maktabeh.com



الأمة،سلفاتباععقدأ:بهاللهونطينرأيآنر!يهوالذي

نأذلكفيالقاطعالسمعيوالدليل،الابتداعوتركالاتباعفالأولى

درجوقد،الشريعةمعظمسشندوهو،متبعةحجةالأئمةإجماع

وهمفيها،ماودركلمعانيها،التعرضتركعلىع!النبيصحب

جهدآيألونلاوكانوا،الشريعةبأعباءوالمستقلون،الإسلامصفوة

يحتاجونماالناسوتعليمبحفظها،والتواصيالملةقواعدضبطفي

محتومآأوسائغآوالظواهرالآيهذهتأويلكانفلومنها،إليه

وإذا،الشريعةبفروعاهتمامهمفوقبهاهتمامهميكونأنلأوشك

وكان،التأويلعنالإضرابعلىالتابعينوعصرعصرهمانصرم

تنزيهيعتقدأنالدينذيفعلىبحق،المتبعالوجهبأنهقاطعآذلك

ويكلالمشكلاتتأويلفييخوضولاالمحدثينصفاتعنالرب

مالكالهجرةدارإماممناستحسنومما...تعالىالربإلىمعناها

!!آشتؤئآنقرلثيىغل)آلرخمن:تعالىقولهعنسئلأنهأنسبن

واجب،بهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:فقال

ظفت)يما:وقولهوالمجىء،الاستواءآيةفلتجر،بدعةعنهوالسمؤال

)تخيىى:وقوله!!)2(وأقيكرارالخقل!ؤترفكؤتجةإت!ئتئيدئ")1(،

على،وغيرهالنزولكخبرقيالرسولأخبارمنصحومابآغييآأ)3(،

لعالى)4(.لئهلجبماب!انفهذاذكرناما

الذكرالآنفالجوينيعبدالملكالمعاليأبيكلامتأملومن

عقيدةإلىرجعاللهرحمهأنهللشكمجالآيدعلابمالهتبين،وفهمه

الإمامأنذلكيؤكدومما،ظهرهوراءالمتكلمينطرقونبذالسلف

)5(.بخاصةالعلوولصفة،بعامةللصفاتالمثبتينمناعتبرهالذهبي

74.:الآية،صسورة)1(

27.:الآية،الرحمنصورة)2(

14.:الآيةالقمر،سورة)3(

25.-23ص،النظاميةالعقدة،الجويني)4(

275.-274صالففارللعليالعلو:كتابهراجع)5(
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نيميةبناحمدالعباسأبيالدبنتقيالإسلامشبخالعلأمةالامامقول

ص،:728أتالحرافي

منوغيرهموالفلاسفةالمتكلمينطوائفاللهرحمهناقشلقد

بالميلالأمةهذهسلفيتهمأننفسهلهتسولمنكلوأفحمالمبتدعة

بهوصفهأو،نفسهبهوصفبماتعالىالثهوصفوالكونهمالتشبيهإلى

نقصكلعنالربتنزيهيجب!كما:اللهرحمهيقولع!ي!،رسوله

منشيءفيالمخلوقاتمنشيءيماثلهأنعنتنزيههيجب،وعيب

وكل،تعالىاللهعنمنفيجنسهافالنقائصله،الثابتةالكمالصفات

عنها،الربتنزيهيجبالتيالنقائصمنفهوالمخلوقبهاختصما

العلممثلبهيليقبماالعبدويوصف،الرببهيوصفمابخلاف

يثبتمابل،نقائصليستهذهفإن،ذلكونحووالرحمةوالقدرة

منأحدفيهيقاربهلاوجهعلىلقهيثبتف!نهالمعانيهذهمنللعبد

.!)1(...فيهيماثلهأنعنفضلآ،المخلوقات

الرببهيتصفماأنالمعلومفمن:..آخر.موضعفيويقول

مخلوقمباينةمنأعظمخلقهلصفاتمباينالكمالصفاتمنسبحانه

.)2(-
لى.

صفاتأنهناوالمقصود:الإخلاصلسورةتفسيرهفيويقول

:السورةهذهفيالمذكورانالمعنيانهذانيجمعهاالتنزيه

صفاتإثباتلوازممنوذلك،عنهالنقائصنفياحدهما:

والكمال،لهالمضادالنقصانانتفىالتامالكماللهثبتفمن،الكمال

الصمد.اسمهمدلولمن

وهذا،الثابتةالكمالصفاتفيشيءكمثلهليسأنه:والثاني

77.-76ص،الإخلاصسورةتفسير،تيميةابنالإصلامشيئ)1(

وراجع،المعرفةدارطبحة1/924،الستةمنهاج،تيميةابنالإسلامشيخ)2(

بعدها.وما7صالتدمريةالرسالة
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والصمد(،الأح!1:العظيمانالاسانفهذانالأحد،اسمهمدلولمن

نأ،الكمالصفاتفيوتنزيهه،وعيب!صكلعنتنزيههيتضمنان

منها)؟(.شيءفيمماثللهيكونلا

تأالدمشقيالقرضيكثيربناسماعيلالفداءأبيالحافظالامامقول

كل،:774

مسألةفيالسلفطريقةيسلكأنهذكرأنبعداللهرحمهقال

بهوردتمالفهاثبت)فمن:قال،عامةالصفاتوفيخاصةالاستواء

الله،بجلاليليقالذيالوجهعلىالصحيحةوالآخبارالصريحةالآيات

!)2(.الهدىسبيلسلكفقدالنقائصتعالىالثهعنونفى

يعتقدونكانواالسلفأنمنهيفهمالسئةأئمةكلامأنوالواقع

صفاتهفيولاذاتهفيلا،المخلوقاتيصصبهلاكانلماتعالىاللهأن

بصفاتسبحانهيتصفأنوجبولما،المشابهةوجوهمنوجهبأي

إثباتيجبف!نه،والنقصالعيبصفاتكلعنينزهوأن،الكمال

ولا،تشبيهبدون،وجلعزلفهوالستةالكتابفيالواردةالصفاتكل

آياتبإمرار:وقالوا،تعطيكبلاوتنزيهآ،تمثيلبلاإثباتآ،تأويل

..الكلاميالتأويلورفضواجاءتكماوأحاديثهاالصفات

اللهيوصفأنوأئمتهاالأمةسلفومذهب:الإسلامشيخيقول

تحريفغيرمنبئرسولهبهوصفهوبما،نفسهبهوصفبماتعالى

منأثبتهمالقهيثبتون،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولا

،الكمالصفاتلهويثبتون،ألمخلوتاتمشابهةعنهوينفون،الصفات

وعن،والتعطيلالنقصعنوينزهونه،الأمثالضروبعنهوينفون

علىردلثفور!كيثيهالتممى،تعطيلبلاإثباتآ،والتمثيلالتشبيه

صفاتجعلومن،المعطلةعلىردآلصحل!!آلمتمعيع)وهو،المشبهة

.7122/الكبيرالتفسير()1

2.022/كثيرابنتفحير)2(
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)1(.المذمومالمبطلالمشبهفهوالمخلوقصفاتمثلالخالق

التي،وجلعزاللهصفاتفيالستةأئمةأقوالمننماذجهذه

السلفمهجعلىالضوءتلقيوهي،والستةالكتابفيجاءت

المقرونالإثباتمنهجوهوألا،والكمالالجلالصفاتفيالصالح

لثفء!هؤكي!ثيهءالتسى:تعالىقولهعليهاشتملالذيالتنزيهبمنهج

آلبصلإ".آلئصييغ

يلي:فيماعنهاالحديثفسنجملالأخرىالفرقآراءأما

:الصفاتبابفيالمنحرفةالفرقآراءعنلمحة

المشبهة:رأي

الهشامية،:ومنها،مختلفةبأسماءيسمون)2(،والمشبهة

وجلعزالخالقتشبيهعلىمجمعونوكلهم،والحشوية،والكرامية

إنسانصورةعلىجثةإنهفقالوا:الجسميةعليهفجوزوا،بالمخلوق

وجوزوا،وساقورأسورجليدمنأعضاءوله،ولحمدممنوأنه

الدنيافييعانقونهالمخلصينالمسلمينوأن،والمصافحةالانتقالعليه

عناعفوني:يقولكانأنهالمشبهالجورابيداودعنويروى،والآخرة

كبيرآ.علوآذلكعناللهتعالى،لكمبداعماواسألونيواللحيةالفرج

ما،الأدبوقلة،المقالةوسوءالتنفيرمنفيهاالخزعبلاتوهذه

عليهم،الردأوآرائهمبعرضسواءمعهمالاسترسالمنالباحثيمنع

عاقل.بهيقوللاساقطفمذهبهم

1/332-333.الستةمنهاج)1(

سعيدبنالمغيرةأتباعوالمغيرية،الرافضيالحكمبنهشامأتباعالهشاميةوهم)2(

الفرقمنوغيرهم،كرامبنمحمدأنباعوالكراميةاص،91سنةالهالكالعجلي

مقالات:الأشعريانظر،خلقهبذاتتحالىاللهذاتشبهتالتيالضالة

الفرق:والبغدادي،1/501والنحلالملل،والشهرستاني1/925،الإسلاميين

233.صالفرقبين
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الفلاسفة:رأي

سيناابنمثل-براءمنهموالإسلام-الإسلامفلاسفةأجمع

فيإثباتهالأنتامآ،نفيآالإلهيةا!اتنفيعلىوغيرهما،والفارابي

وهكذا)1(،الإلهيةالذاتفيالكثرةويدخلالتعدديوجبنظرهم

هذاإجماعهمفإنولذلكلها،مضمونلامجردةفكرةالإلهجعلوا

أعلم.والله،واضحوخطأباطل

المعتزلة:رأي

نفيد!الى،بعامةالإلهيةالصفاتنفيإلىالمعتزلةيذقب

هذافيوردتالتيوالأخبارالآياتوتأويل،بخاصةالخبريةالصفات

فهم،تعالىاللهجسميةإلىيؤدينظرهمفيإثباتهالأن،الموضوع

نإبقولهم!!آشتؤىآنقرفيىغلىأآلرخمق:تعالىقولهيؤولون

)3(،بالذاتالوجهيؤولونكماوالاقتدار)2(،الاستيلاءهوالاستواء

)4(.الباطلةالتأويلاتهذهمنذلكغيرإلىبالقدرةواليد

،الصفاتهـاثباتالأسماءإثباتبينفرقلا:للمعتزلةفنقول.

يقتضيوالنزولوالغضبوالقدرةالحياةإثباتإن:قلتمإنف!نكم

قلنا:جسم،وهوإلابالصفاتمتصفآنجدلملأناالتجسيمأوالتشبيه

ماإلاوقديروعليمبحيمسمىهومانجدلاإذالأسماءفيوكذلك

بكمالهتليقالأسماءهذهقالوا:فإن،الثهأسماءفانفوا،جسمهو

)5(.الصفاتوكذلكقلنا:،وجلاله

223.صالفلاسفةمقاصد:الغزاليراجع)1(

1/72.القرآنمثابه:عبدالجبار)2(

4.46/الكشاف:الزمخثري)3(

وانظر227،الخمسةالأصولوشرح1/72،القرآنمتثابهعبدالجبار،انظر:)4(

1/235.الإسلاميينمقالات:فيالأشعريعنهمذكرهما

التدمرية،الرسالةراجع،الموضوعهذافيالمعتزلةعلىالردفيللتوصع)5(

15.-13صالسابقالمرجع
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التشبيه،ونفيالتنزيه!صدالصفاتتؤولونإنكم:لهمنقولثم

عنتنزهونههلتنزهونه؟شيءأيعنهو:المطروحالسؤالولكن

شرونفهل،النقائصعنننزههفستقولون؟الكمالاتعنأوالنقائص

في؟النقائصمنعضرسولهبهوصفهومانفسهبهوصفبماوصفه

معه:حجةلامتهافتمذهبالصفاتفيالمعتزلةمذهبأنرأينا

:الأشاعرةرأي

تعالىلقهالصفاتبعضيثبتونالأشاعرةأنالمعروفمن

ويجعلونها)1(،والإرادةوالكلاموالبصروالسمعوالقدرةوالعلمكالحياة

يفوضونأوفيؤلونهاالخبريةالصفاتفيينازعونثم،حقيقيةصفات

)2(.وتعالىسبحانهاللهإلىمعناها

بعقيدةتقيدواالأشاعرةمتكلميمنالمتأخرينليتويا:قلت

)1(

)2(

عندهمفهيالتكوينصفةيزيدونلأنهمثمانيةفالصفاتالماتريديةعندأما

فاعلمة:بقولهالحنفيةلعلماءذلكالقاريعليالشيخونسبتعالىبذاتهتديمة

وقالواوالإرادةالقدرةعلىزائدةتعالىلقهصفةالحنفيةعلماؤنااثبتهالتكوينان

لاالإخراجمبدأوالمرادالوجودإلىالعدممنالمعدومب!خراجوفسروهبقدمه

صفةغيرهموعند"وقديمحادثإضافيوصفالإخراجنفسلأننفسه

لدىالمعروفومن،الأفعالبتجددالمتجددةالحادثةالفعلصفاتمنالتكوين

وقدقليلوالماتريديةالأشعريةبينالخلافأنالدينأصولعلمفيالباحثين

منوقعاوما:قالحيثلفظيبينهماالخلافأنالفاريعليالإمامذكر

الحقيقةفيالفروعإلىترجعفهيمسائلفيوالماتريديةالأشعريةبينالخلاف

بحضقالبلاليقينياتعلىالمبنيةالاعتقادياتمنتكنفلمظنياتفإنها

شكاةشرحالمفاتيحمرقاةلفظياالكلفيبينهماالخلافأنالمحققين

علىالمعاليضوءوانظراد.تاباكستانملئانإمداديةمكتبة1025/المصابيح

الطبعةفرفورصالحعبداللطيفتحقيق42151،صالأماليبدءمنظومة

أد.ت(.عيسىعليالمعارفمكتبةالثانية

،الأشاعرةإليهيتسبالذيالأشحريالحسنأباالإمامأنإلىالإضارةتقدمت

منوتاب،الديانةأصولعنالإبانةكتابهفيدؤنهاالتيالسلفعقيدةالىرجع

.الكلامعلممنأخذهاالتيمعتقداته
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وتجاربرحلةبعدإمامهمقفكيرإليهانتهىالذيومشهجهمالسلف

جميعيثبتونالذينالسئةعلماءبمنهاجوالتزموا،كثيرةوعثرات،طويلة

تعالى.بهاللائقالوجهعلى،وجلعزلذوالكمالالجلالصفات

الأشاعرةعلىللردتصدواالسلفيةالمدرسةعلماءمنالكثيرأنوالواقع

بعضهافيثبتونالإلهيةالصفاتبينيفرقونالذينالمتكلمينمنوغيرهم

الآخر.البعضوبؤولون

تيميةابنالإسلامشيخعليهمللردتصدىمنأبرزومن

الرسالةفيقولهعليهمردودهجملةومن-ثراهوطيباللهرحمه-

كانفإن،بعضفيكالقولالصفاتبعضفيالقولإن:التدمرية

،بقدرةقديربعلمعليمبحياةحيتعالىاللهبأنيقولممنالمخاطب

ذلكويجعل،بإرادةمريد،بكلاممتكلمببصر،بصير،بسمعسميع

وأمجازآذلكفيجعل،وغضبهورضاهمحبتهفيوينازعحقيقةكله

فيقال،والعقوباتالنعممنالمخلوقاتببعضهـامابالإرادةإمايفسره

فيكالقولأحدهمافيالقولبل،أثبتهومانفيتهمابينفرقلا:له

محبتهفكذلك،المخلوقإرادةمئلإرادتهان:قلتفإنالآخر،

نأكمابهتليقإرادةلهقلتلىان،التمثيلهووهذا،وغضبهورضاه

وللمخلوق،بهتليقمحبةلهكذلك،لكقيل،بهتليقإرادةللمخلوق

-.)1(

.به...تليقمحبه

وصفمابكلوجلعزاللهيصفأنعليهالمسلمأنوالحقيقة

عنهصحالذيفي-!ب!ررسولهبهوصفهأوالعزيز،كتابهفينفسهبه

وجلاله.بكمالهاللائقالوجهعلى،سنتهمن

منص!الرسولبهأخبرلماالنفاةمنواحدكلفإن:قلت

فيهيلزمهماأثبتوقدإلامحذورهوممافرارأشيئآينفيلاالصفات

منه.فرمانظير

22.-11صالتدمربةالرسالةراجع)1(
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ونفىالمظتمنشيئأأثبتمنأن:تيميةابنالإسلامشيخويذكر

بينبالفرقطرلبولو،أثبتهفيمايلزمهمانظيرنفاهفيماألزمبالعقلشيثآ

بعضلنفاةيوجدلاولهذافرقآبينهمايجدلموهذاهذافيالمحذور

والسؤالهذا،وأقررتمهذاتاولتملتملهمقيلف!ذامستقيمقانونالصفات

وكذا،النفيفيتناقضهمفهذا،صحيحجوابلهميكنلمواحد؟فيهما

التيالمعانيمنمعنىعلىالنصوصتاولمنف!ن،الإثباتفيتناقضهم

آخرمعنىإلىمقتضاههوالذيالمعنىعنالنصصرفواإذافإنهم،يثبتها

المصروفالمعنىفييلزمهمكانماإليهالمصروفالمعنىفيلزمهم

ء)1(
محمدبنالأمينمحمدللشيخجميلةبعباراتالفصلهذاواختم.عنه

مؤلفاته.بعضمناقتطفتها،الشنقيطيالمختار

لآياتودراساتأمنهج:القيمةمحاضرتهأولفياللهرحمهقال

فيالبحثفيوالتعمقالخوضكثرةأناعلموا(:والصفاتالأسماء

يكرههاالتيالبدعمنالموضوعذلكفيالأسئلةوكثرة،الصفاتآيات

يتركزأنهالعظيمالقرآندلالصفاتآياتمبحثأنواعلموا،السلف

علىوكانالصوابوافقفقدكلهابهاجاءومن،أسسثلاثةعلى

ومن،الصالحوالسلفوأصحابه-لمج!النبيعليهكانالذيالاعتق!اد

ضل.فقدالثلاثةالأسستلكمنبواحدأخل

وهي:،عظيمقرآنعليهايدلالأسسهذهوكل

الخلق.مشابهةعنالثهتنزيه-ا

التعرضوعدموالسئةبالكتابالثابتةبالصفاتوالإيمان-2

لمسه.أثبتهمابنفياللهعلىالتهجموعدملنفيها

)2(.الكيفيةإدراكعنالطمعوقطع-3

16.-15ص،نفسهالسابقالمصدر)1(

الجامعةطبحة25،-3ص،والصفاتالأسماءلآياتودراساتمنهج)2(

كل.ا004الإسلامة
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السلف،عقيدةفيهبينالذي،والمناظرةالبحثآدابكتابهوفي

لهذهعرض،والجماعةالسئةلأهلالمخالفةالفرقعلىشافيآءوردبيانآ

المشجيالصحيحالمعتقدأناعلم:قالحيثأيضآ،الثلاثةالأسس

الصالحالسلفعيهكانماهوا!فاتآياتفياللهعند

علىوينبني..العظيمالقرآننصوصمقتضىوهو-عنهماللهرضي-

بهاوصرح،نفسهعنكتابهفيبهااللهصرحكلهاأسسثلاثة

الأسس:وهذه،الصحيحةالأحاديثفيب!رسوله

خلقهمثابهةعنوعلاجلوالأرضالسمواتخالقتنزيهأولها:

أفعالهم.أوصفاتهمأوذواتهممنشيءفي

ي!رسولهوتصديق،نفسهعلىبهأثنىفيمااللهتصديقثانيها:

العظيم،القرآنفيالثابتةالصفاتبتلكوالإيمان،ربهعلىأثنىفيما

التنزيه.ذلكأساسعلىمبنيآإيمانآ،الصحيحةوالسئة

كيفيةإدراكعنعاجزةالبشريةالعقولأنتعلمأنهوثالثها:

)1(.الصفاتبتلكوعلاجلاللهاتصاف

!!!

تيمية،ابندارطبعة،128-127صالثانيالقسم،والمناظرةالبحثآداب)1(

أد.ت،.القاهرةوالثر،للطباعة
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للع5الساالفحلى

فيهااحتدمالتيالصفماتمسائلىمنأمثلة

والمتكلمينالسلفيينبينالنزاع

"

الاستواء)1(:مسالة:الأولالمثال

نفسهعنبهوجلعزاللهأخبربمايؤمنونوالجماعةالسئةأهل

تعالى:قولهمنها،الكريمالقرآنمنآياتسبعفيالاستواء،في

علىمستوسبحانهأنهمن!!)2(،آشتؤىآنقرفيى!)آلرخمق

شأنه.جلهويعلمهاالتيبالكيفيةخلقهمنبائن،عرشه

مباركطيبكثيرالبابهذافيالستةوأئمةالسلفعنوالمنقول

الحصرلاالمثالسبيلعلىالمعنىهذافيعباراتهمبعضوسنذكرفيه

عنسألهمنعلىردأنه-اللهرحمه-مالكالإمامعنثبتفقد

كيف!!آشتؤىآنقرلثيىغلى)آلرخمق:تعالىقولهفيالاستواء

،معقولغيرفيوتكلمت،مجهولكيرعنسألت:بقوله؟استوى

)3(.فأخرجوهبضبعيهفأخذوا،أخرجوهسوءامرؤإنك

صفوانبنالجهمظهورعندالاستواءمسألةفيالسلفأثمةأقوالراجع)1(

وما،151صالغفار،للعليالملو:الذهبيكتابفيومقالتهالسمرقندي

اكل.388المنورةبالمدينةالسلفيةالمكتبة،الثانيةالطبعةبعدها،

.ه:الآية،طهسورة)2(

=الأوقافوزارةطبحة،الصديقبنعبدالله:تحقيق،7151/التمهيدعبدالبر،ابن!3(
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شيخعنالخلالبكرأبيشيخالقطانموسىبنيوسفونقل

حنبلبنأحمدالإمامالمحنةفيوالصابرالسئةلواءحاملالإسلام

علىالسابعةالسماءفوقالله:عبداللهأبايا:لهقيلأنه-اللهرحمه-

علىهونعم،:قال؟مكانبكلوعلمهوقدرته،خلقهمنبائنعرشه

)؟(.علمهمنشيءيخلوولاعرشه

بلالستةوأئمةالسلفمقالة-:اللهرحمه-الذهبيقال

السماء،فيوجلعزاللهأن-والمؤمنونورسولهواللهوالصحابة

السماءإلىينزلوأنه،سفاواتهفوقالثهوأن،العرشعلىاللهوأن

والآثار.النصوصذلكعلىوحجتهمالدنيا،

اللهتعالى،الأمكنةجميعفيوتعالىتباركاللهأنالجهميةومقالة

بعلمه.كناأينمامعناهوبلقولهمعن

ولاالسماء،فيليستعالىاللهأن:المتكلمينمتأخريومقال

العالم،داخلولا،الأرضفيولا،السمواتعلىولا،العرشعلى

وقالوا،بهممتصلولا،خلقهعنبائنهوولا،العالمخارجولا

الجسم.عنمنزهتعالىوالثد،الأجسامصفاتالأشياءهذهجميع

ماونقول،ذلكفينخوضلانحنوالأثر:الستةأهللهمقال

هذافإن،بقولكمنقولولا...زعمتموان،للنصوصاتباعأذكرناه

هوبل،العدمعنجلالهجلاللهتعالى،المعدومنعوتالسلوب

فوقانهمننفسهبهوصفبماموصوف،خلقهعنمتميزموجود،

كيف)2(.بلاالعرش

العصورمرعلىالسلفيةالمدرسةعلماءمنالكثيرونتصدىوقد

المداركترتيبعياضاهـوالقاضي993المفربيةبالمملكةالإسلاميةوالزون=

.2/93

013.صالغفارللعليالعلو،الذهبي)1(

701.صنفسالسابقالمصدر)2(
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عامة.والمتكلينالجهميةعلىللرد

الشيخالحديثالعصرفيعليهمللردتصدىمنأبرزومن

جملةومن-اللهرحمه-الشنقيطيا!تارصمدبنالأمينمحمد

قوله:المسألةهذهفيعليهمردوده

جاءواالتيوالأدلة،المتكلمينمناظرةطرقإيضاحفيلزفصل

الصحيحة،والستةالكتابفيالثابتةاللهصفاتبعضبهاونفوابها

اللهاستواءوهو:واحدمثالعلىتطبيقهالبحثهذافيويكفينا

ينفونالصفاتلبعضالنافونفالمتكلمون،عرشهعلىوعلاجل

وهذه،العرشعلىيستولم:فيقولون،عرشهعلىوعلاجلاستواءه

قياسمنينتجونهامنهمواضعسبعفيالقرآنلصريحالمخالفةالدعوى

مشابهألكانالعرشعلىمستوياكانلو:فيقولون،منطقي

لكنه،المخلوقصفاتمنالمخلوقعلىالاستواءلأن،للمخلوقات

،العرشعلىمستويآليسهوعندهمينتج،للمخلوقاتمشابهغير

تكذبلأنهاالكذبوأشنع،اللهعلىالافتراءأعظممنالنتيجةوهذه

أوجه:منالدليلهذاإبطالوايضاح،العظيمالقرآنمنآياتسبع

علىمستويآكانلو:فقولكم،الشرطيةوهي،كبراهمنع:الأول

مقدمهابينالربطلأنكاذبةمتصلةشرطيةللمخلوقمشابهألكانالعرش

كانفاذا،الربطصدقعلىالشرطيةصدقومدار،صحيحغيروتاليها

غيرالشرطيةكانتهنا،كماصحيحغيروالتاليالمقدمبينالربط

الشرطيةهذهفيوالتالي،القرآنآياتنقيضأنتجتولذلك،صحيحة

جزئيأإلايصدقلاالأعمعلىبالأخصوالحكم،المقدممنأخص

غيرأو،الشرطياتفيكمامعلقآالحكمكانسواءإيجابيآ،أوكانسلبآ

مع،قالكما،عرشهعلىمستوتعالىهوبل،الحملياتفيكمامعلق

)1(.صفاتهكسائراستوائهفيالمخلوقمشابهةعنالتامالتنزيه

ومنهج،بتصرف،123-122صالثانيالقسم،والمناظرةالبحثآداب)1(

23.،14،15صوالصفاتالأسماءلآياتودراسات
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:النزولمسالة:الثانيالمثال

العصورمرعلىوالجماعةالسثةأهلوأئمةالأمةهذهسلفاتفق

ثلثيبقىحينالدنياسماءإلىليلةكلينزلوجلعزاللهأنعلى

أينزل:ولفظه،عليهالمتفقهريرةأبيحديثفيثبتكماالآخرالليل

الآخرالليلثلثيبقىحينالدنياسماءإلىليلةكلوتعالىتباركربنا

يستغفرنيمن،فأعطيهيسألنيمن،لهفأستجبيدعونيمن:يقول

له()1(.فأغفر

أنس،بنمالكعنرويناقد-:اللهرحمه-البرعبدابنقال

فيراشدبنومعمر،عيينةبنوسفيانسعيد،بنوسفيان،والأوزاعي

حديثمثلجاءتكماأمروهاقالواكلهمأنهم،الصفاتفيالأحاديث

)2(.الصفاتأحاديثمنوغيره،النزول

عنبذلكالستةاستفاضتوقد:تيميةابنالإسلامشيخوقال

علىوالحديثبالستةالعلموأهلوأئمتهاالأمةسلفواتفقع!،النبي

حقفقولهلمجدالرسولقالهماقالومن،بالقبولوتلقيهذلكتصديق

فإن،المعانيمنعليهاشتملىماحقيقةيعرفلاكانوإنوصدق

ءشيموالنبي-!ي!،محمدهديالهديوخير،اللهكلامالكلامأصدق

بهيخصلمعامآتبليغأ،للأمةوبلغهعلانيةوأمثالهالكلامهذاقال

تذكرهوالتابعونالصحابةوكانتأحد.عنكتمهولاأحد،دونأحدآ

عليهواشتملت،والعامةالخاصةالمجالسفيوترويهوتبلغهوتأثره

كصحيحي،والعامةالخاصةالمجالسفيتقرأالتيالإسلامكتب

داود،أبيوسننأحمد،الإمامومسند،مالكوموطأ،ومسلمالبخاري

المسلمين.كتبمنذلكوأمثال،والنسائي،والترمذي

عنهاللهتنزيهيجبماوأمثالهالنزولحديثمنفهممنلكن

6/36.لهالنوويشرحمعمسلموصحيح3/92،القحمعالبخاريصحيح)1(

2/118.وفضلهالعلمبيانجامعراجع)2(
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الذيلكمالهالمنافيبالنقصووصفه،المخلوقينبصفاتكتمثيله

نأزعموإن،منهمنعذلكأظهردمانذلك،فيأخطأفقد،يستحقه

وصفهفإن،ذلكفيأيضآأخطأفقدويقتضيهذلكعلىيدلالحديث

.الصفاتبسائركوصفههوبالنزولالحديثهذافيوتعالىسبحانه

نفسه،بهوصفبمايصفونهأنهموأئمتهاالأمةسلفومذهب

)1(.والإثباتالنفيفيفرسولهبهووصفه

والاقتداء،عندهالوقوففيجبي!النبيعنالحديثصحلىاذا

وجانبوا،الحقطريقتنكبوالمنمجالولا،فهمهفيالصالحبالسلف

التواتر.درجةبلغتالنزولأحاديثوأنخاصة،والإنصافالهدى

أحاديثإنالغفار:للعليالعلوكتابهفيالذهبيالإماميقول

)2(.القطعتفيدمتواترةالنزول

وكمالهبجلالهيليقماعلى،تعالىلفهثابتةصفةفالنزول

يماثللااستواءهأنكما،مخلوقاتهنزوليماثللافهو،وعظمته

مخلوقاته.استواء

مدىعلىعنهوذبواالستةأهلعليهدرجالذيهوالنهجوهذا

بالنزوليؤمنونأنهمذلكفيمذهبهموخلاصة،الإسلاميالتاريخ

كماالنزولفيثبتونيشاء،التيالكيفيةعلى،تعالىلفهحقيقيةصفة

فيوصحت،الكريمالقرآنفيوردتالتيالصفاتجميعيثبتون

،يمثلونولا،يكيفونفلا،ذلكعندويقفون،المطهرةالنبويةالستة

اللهبنزولأخبرناع!يرالنبيإنويقولون،يعطلونولا،ينفونولا

يريد،لمافعالأنهعلمناوقد،ينزلكيفيخبرنالمولكنهوجلعز

قدير.شيءكلعلىوأنه

نإ:النزوللحديثشرحهفيتيميةابنالإسلامشيخيقول

1/322.325-الفتاوىمجموع)1(

153.صالوايعطةالحقيدةشرحفيهراسخليلمحمدالشيئعننقلأ)2(
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،الصفاتبسائرىصفههوبالنزولالحديثهذافيتعالىوصفه

السماواتخلقبأنهووصفه،دخانوهيالسماءإلىبالاستواءكوصفه

بالإتيانووصفه،الحرشعلىاستوىثمأيامستةفيوالأرض

نفسه.بهاتعالىاللهوصفالتيالأفعالمنذلكوأمثالوالمجيء.

لصفاتمماثلتفاونفيإثباتهاوالأئمةالسلفومذهب

فيها،نقصلاالتيالكمالبصفاتموصوفتعالىفالثه،المخلوقات

صفاتفيغيرهيماثلهأنعنومنزهمطلقآ،النقصصفاتعنمنزه

)؟(.كماله

تعالي:الةكلاممسالةالئالث:المثال

بينالنزاعفيهااحتدمالتيالغامضةالمسائلمنالكلاممسألة

وحديثآ)2(.قديمآالمتكلم!ينوفرق،السئةأهل

متكلمآيزللموجلعزالثهأنفيهاالستةأهلمذهبوخلاصة

فهو،وقدرتهبمشيئتهبهايتكلمبذاتهقائمةلهصفةالكلاموأنشاءإذا

.-شاءإذامتكلمآيزالولايزللم-تعالى

كماعنه،منفصلآمخلوقآليسبهقائمفهوبهالثهتكلموما

،الأشاعرةتقولكمالها،الحياةلزوملذاتهلازمآولا،المعتزلةتقول

،بصوتموسىنادىوجلعزفالنه،وقدرتهلمشيئتهتابعهوبل

اللهتكلمالتيوالأصواتالحروفولكن)3(،بصوتوحواءآدمونادى

المخلوقينأصواتتشبهولامخلوقةغيرلهصفةبهاوجلعز

الثهفإن،عبادهعلممثلليسبذاتهالقائماللهعلمأنكما،وحروفهم

324.932،-5/323الفتاوىمجموعراجع)1(

راجع:اقوالتسعةعلىالكلامفيالناسافترقوقد:الحنفيالحزابيابنقال)2(

917.صالطحاويةالعقيدةشرح

،الأعرافصورة."..ألثخرشيفتاغنأتهكماأنرزجمتأإؤتاذلفما:تعالىقال)3(

.22:الآبة
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صفاته.منشيءفيمخلوقاتهيماثللاسبحانه

صفةإثباتتتضمنكثيرةآياتالكريمالقرآنفيوردتوقد

تخييما،)1(،كويمئآلتاأكتم:تحالىقولىمشهاوجلعزلقهالكلام

تمتمتستمعحققةصأشتحازكأتئثثريهينيقأصدإر)ن:وجلعزوقوله

آلتوأ)2(.

بلابدأمنه،اللهكلامالقرآنإن-:اللهرحمه-الطحاويقال

حقأ،ذلكعلىالمؤمنونوصدقهوحيآ،رسولهعلىوأنزلهقولآكيفية

البرية،ككلامبمخلوقليسالحقيقةعلىتعالىاللهكلامأنهوأيقنوا

وأوعدهوعابهالثهذمهوقدكفر،فقدالبثمركلامأنهفزعمسمعهفمن

لمنبسقرالثهوعدفلما!")3(ت!قرإص!أضيي!:قالحيثبسقر،

خالققولأنهوأيقناعلمنا!")4(،أتتشيقؤذالآقذآإان:قال

البثمر)5(.قوليشبهولاالبشر

القرآنأنالسلفعليهاتفقالذي:تيميةابنالإسلامشيخوقال

قاليعود،دماليهبدأمنه:منهمواحدغيروقال،مخلوقغيراللهكلام

منيبدأولم،بهالمتكلمهوأيبدأ:منه:وغيرهحنبلبنأحمد

)6(.الجهميةقالتكما،غيره

الآنفالطحاويلكلامشرحهفيالحنفيالعزأبيابنقال

شاء،وكيفشاء،ومتىشاء،إذامتكلمآيزللمتعالىإنهالذكر:

الصوتيكنلموإنقديمالكلامنوعهـان،يسمعبصوتيتكلموهو

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

164.:الآيةالنساء،سورة

.6:الآية،التوبةسورة

26.:الآيةالمدثر،سورة

25.:الآيةالمدثر،صورة

917.صالحنفيالعزأبيلابنشرحهامعالطحاويةالعمدة

7/186.الكبيرالتفسير
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والسئة)9(.الحديثأ!عنالمأثوروهذا،قدقيالمعين

ويكفيغامضةالكلاممسألة-:اللهرحمه-الذهبيالإماموقال

،مخلوقغيراللهكلامأنه،منزلهجلالعظيمبالقرآنيؤمنأنالمسلم

00)2(..وجلعزومبديهمنشيهبهتكلمماعينوأنه

بالصفاتويمسونهاالمتكلمونيؤولهاالتيالصفاتمنأمثلةهذه

ثبوتهعلىالدليلكانماالتسميةبهذهويقصدون،السمعيةأوالخبرية

إلىالصفاتهذهوتنقسم،السئةأوالكتابمنالخبرهووجلعزلفه

قسمين:

:الأولالقسم

تعالىبمشيئةالمتعلقةالأموروهي،الاختياريةالفعليةالصفات

والاستواء،،النزولمثلوذلكشاء،وكيفشاء،متىيفعلها،هـارادته

والغضب،،والرضا،والمحبة،والمجيء،والإتيان،والقبض

..وغيرها،والمقت،والفرح،والضحك

ماومنهاالعزيز،كتابهفينفسهبهاسبحانهاللهوصفمامنها

المطهزة.الشريفةالسئةفيي!رسولهبهاوصفه

الثاني:القسم

والرجل،،واليدين،كالوجه،للذاتاللازمةالذاتيةالصفاتوهو

ذلك.وغيرواليمين،والأصبع،والساق

)3(:أقوالثلاثةوأمثالهاالصفاتهذهفيللناسكانوقد

018.صالطحاويةالعقيدةشرح)1(

،91.صالغفارللحليالعلو)2(

:أقوالثلاثةالألفاظهذهمثلإطلاقفيالناص"إن:الحنفيالعزأبيابنقال)3(

فلا،لللفالمتبعونوهم،تفصلوطائفةتثبتها،وطائفةتنفيها،فطائفة

فهوبهائفيوما،ثابتفهوبهاأثبتماتبينإذاإلاإثباتهاولانفيهايطلقون

إجمالفيهااصطلاحهمفيالألفاظهذهصارتقدالمتأخرينلأن،منفي

معناها=نف!فييستحملهاكلهمفلي!،الاصطلاحيةالألفاظمنكغيرها،لابهام
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أنهمعلىيدلالإلهيةالصفاتتأويلالىا!لمينذهابإن

يليقماإلاالصفاتآياتمنيفهموالمحيثأولآ،التشيهفيوقعوا

ثم،المقدسةبذاتهتليقصفةمنهايفهمواولم،المحدثبالمخلوق

صفات!نذلكأنلظنهمنفسهبهالثهوصفمابنفيهم-ثانيآ-عطلوا

وقعواثم،النفيفيمذهبهمعلىالصفاتآياتتأولواثم،المحدثين

ف!ثمبهوه،والنفيبالسلبوصفوهحيث،منهفروافيماذلكبعد

أكملذلكأنوظنوا،الأذهانخارجلهاوجودلاالتيبالمعدومات

رسولهبهوصفهأو،نفسهبهوصفبماوصفهمنالتنزيهفيوأبلغ

جمي!.

والاقتداء،النصعندالوقوفوهو،الصوابجانبواوبذلك

سبحانهالثهفإن،والستةالكتابنصوصفهمفيالصالحبالسلف

اللهرسلبذلكأخبرتكما،المطلقللكمالمستحقوتعالى

فالثهكمالمنالمخلوقبهاتصفمافكل،أجمعينعليهماللهصلوات

لامامثبتهاعنويذكرونوباطلأ،حقأبهاينفونالنفاةكانولهذا،اللغوي

السلف،لقولمخالفآباطلآ،معنىلهايدخللهاالمثبتينوبعض،بهيقولون

بنفيهاالستةمنولاالكتابمننصيردولم،والميزانالكتابعليهدلولما

بهوصفهولا،نفسهبهبصفلمبماتعالىاللهنصفأنلناوليساثباتها،ولا

فيينظرأنفالواجب.مبتدعونلامتبعوننحندانما)ثباتآ،ولانفيآ،رسوله

اللهنفاهوما،أثبتناهورسولهاللهاثبتهفما،الصفاتبابأعني،البابهذا

والنفي،الإثباتفيبهايعتصمالنصبهاوردالتيوالألفاظ،نفيناهورسوله

مننصوصهمانفتهماوننفي،والمعانيالألفاظمنورسولهاللهأثبتهمافنثبت

ينظرحتىتطلقفلاإثباتهاولانفيهايردلمالتيالألفاظأما،والمعانيالألفاظ

بألفاظعنهالتعبيرينبغيلكنقبل،صحيحأمعنىكانف!نقائلها،مقصودفي

المراد،تبينقرائنمع،الحاجةعندإلا،المجملةالألفاظدون،النصوص

يخاطبلم)نمعهالمقصوديتملامنمعالخطابيكونأنمثل،والحاجة

أبيلابنالطحاويةالعقيدةشرح،الموضوعهذاعنراجعذلك"اكل،ونحوبها،

تيميةصابنالإسلاملثخالتدمريةوالرسالة923،-238ص،الحنفيالعز

بعدها.وما4
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فالخالقنقصمنالمخلوقعنهينزهماوكل،بهأولىوتعالىسبحانه

مناستفادهإنماالمخلوقاستفادهالذيوالكمال،عنهبالتنزيهأولى

به.يوصفأنأولىوتعالىسبحانهفالثهلذلك،خالقه

أنهومعلوم:الواسطيةالعقيدةشرحفيهراسخليلمحمديقول

فييستعملد!انما،خلقهمنشيءوبينوجلعزاللهبينمساواةلا

وأمكنللمخلوقثبتكمالكلأنومضمونهالأولىقياستعالىحقه

تنزهنقصوكل،المخلوقمنبهأولىفالخالق،الخالقبهيتصفأن

عنه)1(.بالشنزهاحقفالخالقالمخلوقعنه

!!!

148.صالطحاويةالعقيدةشرحوانظر25،صالواسطيةالعقيدةشرح)1(
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السابمالفحلى

)1(الا!ان

إ؟أ

:الشرعوفي،بالقلبالتصديقاللغةفيالإيمان:الجرجانيقال

ولموعملشهدمن:وقيل،باللسانوالإقرار،بالقلبالاعتقادهو

أخلومن،فاسقفهوواعتقديعملولمشهدومن،منافقفهويعتقد

وإيمان،مطبوعإيمان:أوجهخمسةعلىوالإيمانكافر،فهوبالشهادة

مردود.لىايمان،موقوفلهايمان،معصوموايمان،مقبول

هوالمعصوموالإيمان،الملائكةإيمانهوالمطبوعفالإيمان

الآخر،بدونأحدهمايوجدفلاالوجودفيمتلازمانالث!رعيانوالإسلامالإيمان)1(

ولهذا،العكسوكذلك،اسلاممعهوجدبهمعتدصحيحايمانوجدكلمابل

فيهدخلبالذكرأفردإذاأحدهمالأنالآخر،عنأحدهمابذكريستغنىقد

وأريدوالاعتقاد،التصديقبالإيمانأريدمقترنينمعآذكراإذاواماالآخر،

هذاولكن،الجوارعوعملباللسانالإقرارمنالظاهريالانقيادبالإسلام

،الإسلاممنمطلقاأخصفهوالمطلقالإيماناما،الإيمانمطلقإلىبالنسبة

ئزيئوأتنمئل:اتتآآلاضاثأتاتمب:تعالىقولهفيكما،بدونهالإصلاميوجدوقد

جبريلحديثوفي،عنهمالإيماننفيمعب!سلامهمفاخبر"أفتقتتاقوا3ؤقيهن

منهاكلأانعلىفدل،والإحسان،والإيمان،الإسلامةالثلاثالمراتبذكر

..قبلهممااخص

تيميةصابنالإسلاملثميخالإيمانكتابفيوالإيمانالإسلامبينالفرقراجع

الأزهر،دارةبجوارالحديثدار،الثساذليمحمدهاشمتحقيقبعدها،وما4

157.-156صالسابقالمرجع،الواسطيةالعقيدةوشرحأد.ت،،القاهرة
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الموقوفوالإيمان،المؤمنينإيمانهوالمقبولوالإيمانالأنبياء،إيمان

)1(.المنافقينإيمانهوالمردودوالإيمان،المبتدعينإيمانهو

ومذهبكثيرأاختلافآالإيمانمسألةفيالناساختلفوقد

الأدلةتؤيدهالذيوهوا!لحمد،ولقهواضحالإيمانمفهومفيالسلف

وينقص،يزيد،وعملواعتقادقولالإيمانأنوهووالعقليةالنقلية

المسألة،هذهفيالسلفمذهباللهرحمهمالستةعلماءبئنوقد

تعالى.اللهشاءإنالكفايةفيهماكلامهممنهناونذكر

نأوالجماعةالستةأهلأصولومن:تيميةابنالإسلامشيخقال

القلبوعمل،واللسانالقلبقول،وعملقولوالإيمانالدين

)2(.بالمعصيةوينقصبالطاعةيزيدالإيمانوأن،والجوارحواللسان

وأحمد،،والشافعي،مالكذهب:الحنفيالعزأبيابنوقال

المدينةوأهل،الحديثأهلوسائر،راهويهبنلىاسحاق،والأوزاعي

الإيمانأنإلىالمتكلمينمنوجماعةالظاهروأهل-الثهرحمهم-

)3(.بالأركانوعمل،باللسانلىاقرار،بالجنانتصديق

أضواءأكتابهمنمواضعفي-اللهرحمه-الشنقيطيركزوقد

قولهعندقالفقد،الإيمانمسألةفيالسلفمذهببيانعلى(البيان

نأومعلوم:نصهماآقييتن!)4(،ولاآكئمبماتذرىكنت)ما:تعالى

نأ،والجماعةالسئةأهلمذهبهوالذيفيهشكلاالذيالحق

أحاديثفيثابتوذلكالاعتقاد،معوالعملللقولشاملالإيمان

)5(.كثيرةصحيحة

العربي،اليهابدار،الثانيةالطبعة،الأبياريإبراهيمتحقيئ06،صالتعريفات)1(

.امهـ299ا413بيروت

152.ص،لهراسالواسطيةالعقيدةشرح)2(

273.ص،الطحاويةالعقيدةشرح)3(

52.:الآية،الثورىسورة)4(

.7102/البيانأضواء)5(
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فاى!)1(.إؤنردتفض:تعالىقولهوعند

الآ!اتوهـزه:قالئم،الإيمانزيادةعلىالدالةالآياتذ!

ينقصأنهمنهاومفهوميزيد،الإيمانأنفيصر!حةنصوصالمذكورة

عليهتدلوهيذلكعلى-اللهرحمه-البخاريبهااستدلكماأيضآ،

الإيمانزيادةفيللاخلافمعهاوجهفلايخها،شكلاصريحةدلالة

)2(.تعالىاللهعندوالعلم،ترىكما،ونقصه

،الطحاويوالإمام،ثابتبنالنعمانحنيفةأبوالإمامذهبوقد

بالقلب.والتصديق،باللسانالإقرارهوالإيمانأنإلىوغيرهما

باللسانالإقرارهووالإيمان:ذلكبيانفيالطحاوييقول

)3(.بالجنانوالتصديق

مسألةفيالطحاويذكرهلماشرحهفيالعزأبيابنقال

الله،رحمهالطحاويأوردهماإلىأصحابنامنكثيروذهب:الإيمان

الإقرارإنيقولمنومنهم،بالجنانوالتصديقباللسانالإقرارأنه

الماتريديمنصورأبوذهبهذاوإلى،بأصليليسزائدركنباللسان

عنه)4(.اللهرضيحنيفةأبيعنويروى-اللهرحمه-

منكثيروذكر،الستةأهلمرجئةوأصحابهحنيفةلأبييقالوكان

وعلق،المرجئةجملةمنيعدحنيفةأباالإمانمأنالمقالاتأصحاب

الإيمانيقولكانلماأنهفيهالسببولعل:بقولهذلكعلىالشهرسنتاني

عنالعما!يؤخرأنهظنواينقصولايزيدلاوهوبالقلبالتصديقهو

وله،العملبتركيفتيكيفالعملفيتخريجهمعوالرجل،الإيمان

فيظهرواالذينوالمعتزلةالقدريةيخالفكانأنهوهوآخر،سبب

13.:الآية،الكهفسورة)1(

4.92/البيانأضواء)2(

373.ص،الحنفيالعزأبيابنبثرحالطحاويةالعقيدة)3(

373.ص،الطحاويةالحمدةشرح)4(
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مرجئآ،القدرفيخالفهممنكليلقبونكانواوالمعتزلة،الأولالصدر

فريقيمنلزمهإنمااللقبأنيبعدفلا،الخوارجمنالوعيديةوكذلك

)9(.أعلموالثه،والخوارجالمعتزلة

مسمىفيحنيفةأبيإمامهرأيعنالعزأبيابندافعوقد

هذهفيالستةأهلمنالآخرينالأئمةمعخلافهواعتبر،الإيمان

حنيفةأبيبينالذيوالاختلاف:قالحيثصوريآ،خلافآالمسألة

أعمالكونفإن،صورياختلافالسئةأهلمنالباقينوالأئمة

نأعلىالاتفاقمعالإيمانمنجزءأوالقلبلإيمانلازمةالجوارح

شاءإن،اللهمشيئةفيهوبل،الإيمانمنيخرجلاالكبيرةمرتكب

،اعتقاد.فسادعليهيترتبلالفظينزاع،عنهعفاشاءدىان،عذبه

وإلا،أخرىأدلةالأصلهذاإلىضمواالصلاةتاركبتكفيروالقائلون

الخمر،وشارب،والسارق،الزانيعنالإيمان-لمج!النبينفىفقد

اتفاقآ)2(.بالكليةعنهمالإيماناسمزوالذلكيوجبولم،والمنتهب

في-اللهرحمهما-حنيفةأبيعندافعالعزأبيابنأنومع

زيادةمبحثفيأنهإلا،الإيمانمسمىفيالعملدخولبعدمرأيه

الإيمانزيادةعلىالدالةالنصوصذكرعلىركزونقصهالإيمان

والأدلة:قالحيث،النصوصتلكيخالفماإلىيلتفتولم،ونقصه

كثيرةالسلفيةوالآثاروالستةالكتابمنونقصانهالإيمانزيادةعلى

إبمابم!)3(،زأدئهت!ةاتئةغقهغئيف)ؤإدا:تعالىقولهمنهاجدأ،

)ئؤإبت!!)5(:اتؤأآلدبنأؤئيزإدفدص!)4(،آقتدؤأآلديتآدتة)ؤتيئفي

)ألذينإيئيهخ!)6(،خإيئنالتزدادو(آتمؤيينقلولطفيآلشئكيتةآنرنرآلذى

1/141.والنحلالملل)1(

374.صالطحاويةالعقيدةشرح)2(

.2:الآية،الأنفالسورة)3(

77.:الآية،مريمسورة)4(

31.:الآية،المدثرسورة)5(

.4:الآية،الفتحسورة)6(
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وقالؤأإيمتاقراذفئمفآضثمؤئئممئمجمفواقذآلئامىإنآلاسقتفئمقالم

!")؟(.آئؤصهيلىويفمآلتةحشئتا

به،المؤمنزيادةباعتبارالزيادةإنقبلهاوالتيالآيةهذهفييقالوكيف

إنزالفيوهل؟مشروعزيادةمآصثمؤتمم"متمجملواأقذالناسقولفي!ل

فيالسكينةاللهانزلد!انما،مشروعزيادةالمؤمنينقلوبعلىالسكينة

ذلكويؤيدويقينآ؟طمأنينةليزفىادواالحديبيةمنمرجعهم،المؤمنينقلوب

9)2(.ل!يمنشئئتؤتب!آفرثلف!فيأئئمةتعالىقوله

زاذتةآي!ئميفوذئنتيئهصسؤؤأتنرتتتأإرإأ:تعالىوقال

!")3(.قثتتمث!رونؤئرإيمئاتر%ذ!ف!ةاقنواالذب،قاإينن!قفرء

الساباذيالقاسموأبو،السمرقنديالليثأبوالفقيهرواهماوأما

العابدبنالفضلبنمحمدحدثنا:قال،مردويهبنفارسحدثناقالا:

بنحمادعن،مطيعأبوحدثنا:قالعيسىبنيحيىحدثنا:قال

إلىثقيفوفدجاء:قالهريرةأبيعن،المهزمأبيعن،سلمة

لا،:فقال؟وينقصيزيدالإيمان:اللهرسوليافقالوا:-!يرالثهرسول

شرك)4(.ونقصانهكفر،زيادته،القلوبفيمكملالإيمان

هذاعناللهرحمهكثيربنالدينعمادالشيخشيخناسئلفقد

مجهولونمطيعأبيإلىالليثأبيمنالإسنادبأن:فأجابالحديث

فهو:مطيعأبووأما،المشهورةالتواريخكتبمنشيءفييعرفونلا

ويحيى،حنبلبنأحمدضعفه،البلخيمسلمةبنعبداللهبنالحكم

والنسائي،داود،وأبو،والبخاري،الفلاسعليبنوعمرو،معينبن

173.:الآية،عمرانآلسورة)1(

167.:الآية،عمرانآلسورة)2(

124.:الآية،التوبةسورة)3(

،موضوع385:صالطحاويةالعقيدةشرحلأحاديثتخريجهفيالألبانيقال)4(

.وغيرهالارحذكرهكماشعبةاقهمهفقد،المهزمأبوآفته
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وابن،والعقيليالبستي،حبانبنمحمدحاتموأبو،الرازيحاتموأبو

..وغيرهم،والدارقطني،عدي

علىتصحففقد،هريرةأبيعنالراويالمهزمأبووأما

وتركهواحد،غيرأيضآضعفهفقد،سفيانبنيزيدواسمه،الكتاب

بالوضع،شعبةاتهمهوقد،متروك:النسائيوقال،الحجاجبنشعبة

حديثآ..سبعينلحدثهمفلسينأعطوهلو:قالحيث

ء!فه:وقال،والدينالعقلبنقصانالنساءلمجرالنبيوصفوقد

والناسووالدهولدهمنإليهأحبأكونحتىأحدكميؤمنألا

شعبوحديث،كثيرةونظائرهالكمالنفيوالمراد:()1(،أجمعين

أدنىقلبهفيمنالنارمنيخرجوأنه،الشفاعةوحديث)2(،الإيمان

أهلإيمانإنهذابعديقالفكيف،إيمانمنذرةمثقالأدنىأدنى

+سواء؟.والأرضالسموات

الصحابةوكلام؟الإيمانغيرأخربمعانبينهمالتفاضللمانما

أيضأ..كثيرالمعنىهذافيعنهماللهرضي

يتعاهدأنالعبدفقهمن:عنهاللهرضيالدرداءأبيقولومنه

ينتقص،أمهوأيزداديعلمأنالعبدفقهومن،منهنقصوماإيمانه

إيمانآ،نزددهلموا:لأصحابهيقولعنهاللهرضيعمروكان

فييقولعنهاللهرضيمسعودابنوكان.وجلعزاللهفيذكرون

.وفقهآ.ويقينآإيمانأزدنااللهم:دعائه

نؤمنبنااجلس:لرجليقولعنهالثهرضيجبلبنمعاذوكان

..ساعة

فيماوالمرجاناللؤلؤراجع،عنهاللهرضيمالكبنأنسحديثمنعليهمتفق)1(

،للتراثالرياندار1،01/عبدالباقيفؤادمحمدللثميخ،الشيخانعليهاتفق

.اماهـ704879الأولىالطبعة

بضعالإيمان5:هوعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنعليهالمتفقالحديثنص)2(

1/8.نفسهالسابقالمرجعانظر،،الإيمانمنشعبةوالحياء،شعبةوستون
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..عنهاللهرضيرواحةبنعبداللهعنومثله

فيهكنمنثلاث:قالأنهعنهاللهرضيياسربنعمارعنوصح

السلاموبذلإقتار،منوإنفاق،!سهمنإنصاف:الإيماناستكملفقد

كفايةالمقدارهذاوفي،صحيحهفياللهرحمهالبخاريذكره)؟(،للعالم

)2(.التوفيقوبالئه

واعتقادقولالإيمانأنوالسئةالكتابمنالأدلةتؤيدهوالذي

المطلق.الإيمانمسمىفيداخلةالثلاثهذهوأن..وعمل

أصوله،وباطنهظاهرهالدينجميعفيهيدخلالمطلقفالإيمان

ولى،كلهذلكجمع!نإلاالمطلقالإيماناسميستحقفلاوفروعه

مسمىفيداخلةوالأقوالالأعمالكانتولما.شيئآ.منهينقص

،بالطاعاتيزيدفهو،والنقصانللزيادةقابلآالإيمانكان،الإيمان

والستة،الكريمالقرآننصوصلذلكتدلكما؟بالمعاصيوينقص

فيالمؤمنينتفاوتمنمشاهدظاهرهووكما،المطهرةالنبوية

جوارحهم.واعمال،قلوبهموأعمالعقائدهم

ثلاثالمؤمنينقسماللهأنونقصهالإيمانزيادةعلىالأدلةومن

جممابنايقآضالفتتاآلذينآلكتمبآؤرثتاإئغ:سبحانهفقالطبقات

آدت!!)3(باتيبآلختزتهسصإبقؤيتهتمئقتصمدؤصقهمفقسيإءخماصلرفمئهر

وتركواوالمستحباتالواجباتأدواالذينهمبالخيراتفالسابقون

الذينهموالمقتصدون،المقربونهموهؤلاءوالمكروهاتالمحرمات

بإسناد،بتحقيقي،131رقم،الإيمانفيشيبةأبيابنرواه:الألبانيقال)1(

ورواهموقوفآ،مجزومآمعلقآالإيمانفيالبخاريواوردهموتوفأ،عنهصحيح

الفتحفيالحافظذكره،وغيرهزرعةأبوقالكماخطأوهومرفوعآ،بعضهم

فيفهو،بالراييقاللامثلهأنإلا:وقال،الحلبيمصطفىطبعة1،09/

142،التعليقرقم،الطيبالكلمعلىتعليقيفيمخرجوهو،المرفوعحكم

الإسلامي.المكتبطغ

بعدها.وما384صالطحاويةالحقيدةشرحراجع)2(

32.:الآيةفاطر،سورة)3(
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هملأنفسهموالظالمون،المحرماتوتركالواجباتأداءعلىاقتصروا

بقاءمعالواججاتببعضوقصرواالمحرماتبعضعلىاجترأواالذين

معهم.الإيمانأصل

علومفيمتفاوتونالمؤمنينأن،كذلكونقصهزيادتهوجوهومن

بهفازدافىكثيرخيروعقائدهتفاصيلهمنإليهوصلمنفمنهمالإيمان

نأببعضهمالحاليبلغحتىذلكدونهومنومنهم،يقينهوتمإيمانه

وهوشيء،التفاصيلمنلهيتيسرلمإجماليإيمانإلامعهيكونلا

،القلوبأعمالمنكثيرفيمتفاوتونهموكذلك.مؤمنذلكمع

.وقلتها.الطاعاتوكثرة،والجوارح

قابلغيروأنهبالقلبالتصديقمجردالإيمانإنقالمنوأما

عنوروي،الماتريديمنصورأبوإليهذهبكما،النقصانأوللزيادة

نأومعمنها،الكفايةفيهماذكرناكثيرةبأدلةمحجوجفهو،حنيفةأبي

ليستفهي،والاعتقاداتوالأعمالالأقوالمنمركبالمطلقالإيمان

مماشئآأنكرفمن،الإيمانفيأصلالعقاثدبل،واحدةبدرجةكلها

وأالآخراليومأوأو.رسلهكتبهاوملائكتهأواللهفياعتقادهيجب

وحرمة،والزكاة،الصلاةكوجوب،بالضرورةالدينمنمعلومهومما

الإنكار.بهذاالإيمانمنخرجقدكافرفهو،ذلكوغير،والقتلالزنا

فأهلحرمتهااعتقادهمعالكبائربعضيرتكبالذي،الفاسقوأما

فييخلدونهولا،بالكليةالإيماناسمعنهيسلبونلاوالجماعةالسئة

ناقصمؤمنعندهمهوبل،والخوارج،المعتزلةتقولكماالنار

فلا،فاسقمؤمنهوأو،معصيتهبقدرإيمانهمننقصقد،الإيمان

تقدمتكما،الإيمانمطلقيسلبونهولا،المطلقالإيماناسميعطونه

ذلك.إلىالإشارة

:الايمانهفهومفيالضالةالفرقآراء

فقط،باللسانالإقرارهوالإيمانأنإلىالكراميةذهب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بأنهميقولونولكنهم،الإيمانمحاملوامشمنونعندهمفالمنافقون

"الفساد.ظاهروقولهم،بهاللهأوعدهمالذيالوعيديستحقون

رؤساءأحد،الصالحيالحسنوأبو،صفوانبنالجهموذهب

فسادآأظهرالقولوهذا،بالقلبالمعرفةهوالإيمانأنإلى،القدرية

..قبلهمما

صدقعرفوافإنهم،مؤمنينكانواوقومهفرعونأنلازمهفإن

قالولهذابهما،يؤمنواولم،والسلامالصلاةعليهماوهارونموسى

وآلأزصيىآ!ثلضرثالأهؤزأنرلئآعلتأثتذ:لفرعونموسى

قآنظزؤفف!بمطفماآئفمئهتمؤآشتيقنتقآبهاأ!ححذوأ:تعالىوقالبصضآبر")!(.

!")2(.آففيملإينغقتةتمقكيف

ولم،أبناءهميعرفونكماجمدالنبييعرفونكانواالكتابوأهل

عندهطالبأبووكذلك،لهمعادين،بهكافرينبل،بهمؤمنينيكونوا

:قالفإنهمؤمنأ،يكون

دينآالبريةأديانخيرمنمحمددينبأنعلمتولقد

مبينآبذاكسمحآلوجدتنيمسبةحذارأوالملامةلولا

يجهللمفإنه،الإيمانكاملمؤمنآالجهمعنديكونإبليسبل

)قالى!!)3(يتعثونيؤرالمفأنظزيىرلث)قالىبهعارفهوبلربه،

!!)5(.آنججينلاغوت!تهئميخبيرئبا)قالىآغؤيتيئ!)4(،تمأزتي

منهأجهلأحدولا،تعالىبالربالجهلهوالجهمعندوالكفر

جهلولا،صفاتهجميععنهوسلب،المطلقالوجودجعلهف!نه،بربه

201.:الآيةالاسراء،سورة)1(

14.:الآية،النملسورة)2(

36.:الآيةالحجر،وصورة97:الآية،صمورة)3(

93.:الآيةالحجر،سورة)4(

82.:الآية،صسورة)5(
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)1(.نفسهعلىبشهادتهكافرآفيكونهذا،منأكبر

بالثهالمحرفةهوالإيمانأنإلىالنميريعونبنيونسوذهب

فيهاجتمعتفمن،بالقلبوالمحبةعليهالاستكباروتركلهوالخضوع

الإيمانمنفليسالطاعاتمنذلكصعوىومامؤمنفهوالخصالهذه

الإيمانكانإذاذلكعلىيعذبولا،الإيمانحقيقةتركهايضرولا

لاومحبتهبإخلاصهالجنةيدخلإنمافالمؤمنصادقأ،واليقينخالصأ

)3(.وطاعتهبعمله

وبماقبلهالذيعلىبهردبماعليهيردالفاسدالمذهبوهذا

هذهوبين،الإيمانمسمىفيالأعمالدخولمنإليهالإشارةتقدمت

ولقلةللاختصارعنهاأعرضتوقيود،بتفاصيلأخرمذاهبالمذاهب

كلامهأثناءالثمهرستاني)3(المذاهبهذهذكرفسادها،وظهورفائدتها،

إلقاءلأجلذكرتمامنهاذكرتلىانما)4(.المرجئةأصنافعلى

الفاسد.الفكرهذامنالناسوتحذيربطلانهاوبيانعليهاالضوء

!!!

374.-373ص،السابقالمرجع،الطحاويةالعقيدةشرحراجع)1(

1/014.للثمهرستانيوالنحلالمللانظر)2(

014.-ا.1/93نفسهالسابقالممدر)3(

ينفعلاكمامعصيةالإيمانمعيضرلايقولونقوم:المرجئة:الجرجانيقال)4(

268.صالتعريفات،طاعةالكفرمع
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الفاموالفحلى

تعالياللهرؤية

"

والستة،بالكتابثابتةالآخرةفيوجلعزلفهالمؤمنينرؤية

زكاإذ!تايخز"تؤبز)ؤص:تعالىقولهفىبذلكالتصريحجاءوقد

!!)؟(.بمنمز

آدمثنا:قالالبخاريإسماعيلبنمحمد"حدثنا:الطبريقال

:قال!!تاضز،يؤبز)رص:قولهفيالحسنعنالمباركثنا:قال

نألهاوحق،الخالقإلىتنظر:قال!أ،يخؤريها)إلى،حسنة

)2(.الخالقإلىتنظروهيتنضر

خالقهاإلىأيالنظر،منهذا:ناظرةربهاإلى:الشوكانيقال

العلم،أهلجمهورقالهكذا،إليهتنظرأي:ناظرةأمرها.ومالك

إلىينظرونالعبادأنمنالصحيحةالأحاديثبهتواترتماوالمراد

00)3(.البدر.ليلةالقمرإلىينظرونكماالقيامةيومربهم

عليهمجمعاللهبحمدوهذاكثير:ابنالدينعمادالحافظقال

أئمةبينعليهمتفقهوكما،الأمةهذهوسلف،والتابعينالصحابةبين

23.-22:الآيتان،القيامةسورة)1(

92/291.القرآنآيتأويلعنالبيانجامع)2(

5/338.القديرفتح)3(

113
http://www.al-maktabeh.com



)1(.الأناموهداة،الإسلام

عليهالدالةالآياتومن،الستةأهلمنالمفسرينقولهوهذا

!!)2(قنني!ؤ،ئتاييهآيتثتايمو!تا)قئم:تعالىقوله

إلىالنظرهو:الآيةفيالمذكورالمزيدأنالمفسرونذكروقد

الأحاديث.بذلكووردت،الكريماللهوجه

الحسينبنعليحدثنا:الطبريجريرابنالمفسرينشيخقال

عبداللهبنجهضمثنا:قالاليمانييونسبنعمرثنا:قالأبجربن

بنعثمانعن،العبسيمعاويةعن،طيبةأبوثنا:قالالطفيلأبيبن

جبريل"أتاني:مج!فهاللهرسولقال:قالمالكبنأنسعنعمير،

جبريل،يا:فقلتسوداءنكتةفيهابيضاءمرآةكفهوفيالسلامعليه

:قالفيها؟السوداءالنكتةهذهفما:قلت،الجمعةهذه:قالهذه؟ما

فيندعوهونحنعندنا،الأيامسيدوهو،الجمعةيومتقومالساعةهي

ربكإن:قالالمزيد؟يومتدعونهولتم:قلتالمزيد.يومالآخرة

يومكانفإذا،أبيضمسكمنأفيحواديآالجنةفياتخذوتعالىتبارك

نور،منبمنابر.الكرسيحفثم،كرسيهعلىعليينمننزلالجمعة

يجلسوأحتىالجنةأهليجيءثمعليها،يجلسواحتىالنبيونجاءثم

وهووجههإلىينظرواحتىوجلعزربهملهمفيتجلى،الكثبعلى

محلفهذا،نعمتيعليكموأتممت،عدتيصدقتكمالذيأنا:يقول

وأنالكمداريأحلكمرضاي:فيقولالرضافيسألونهفسلوني،كرامتي

ذلكعندلهمفيفتح،رغبتهمتنتهيحتىفيسألونه،فسلوني،كرامتي

إلىبشر،قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلاما

فيصعد،كرسيهعلىيصعدحتى،الجمعةمنالناسمنصرفمقدار

بيضاء،لملادرةغرفهمإلىالجنةأهلوترجعوالشهدأء،الصديقونمعه

غرفهامنهاخضراء،زبرجدةأوحمراء،ياقوتةأو،فصمولافيهانظم

4/045.كثير:ابنتفسير)1(

35.:الآيةق،سور)2(
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!نهليزدادوا،الجمعةيومإلىمنهمأحوجشيءإلىفليسواوأبوابها،

المزيدأ)1(.يومدعيولذلك،وجههإلىنظرةوليزدادوا،كرامة

الجنة،فالحسنى")2(،قزيادلتئشقأخ!منو(إليين:تعالىوقال

)3(.الكريمالثهوجهإلىالنظرهيوالزيادة

روىفقد،بعدهمنوالصحابة،بذلكفالنبيفسرهاوقد

الجنة،الجنةأهلدخلإذا:قالصهيبحديثمنصحيحهفيمسلم

ألم:فيقولون؟أزيدكمشيئآتريدون:وتعالىتباركاللهيقول:قال

فيكشف:قالالنار،منوتنجنا،الجنةتدخلناألموجوهنا،تبيض

وجل،عزربهمإلىالنظرمنإليهمأحبشيئآأعطوافما،الحجاب

لمحئمتتئآخ!مؤ()لفذين:الآيةهذهتلاثم:سلمةبنحمادوزاد

.(4)الهـ(ذبقؤتا

نأفيمعهاللشكمجاللاوالسئةالكتابمننصوصهذه

بهاتمسكوقد،الجنةفيبأبصارهموجلعزاللهيرونالمؤمنين

الطحاويجعفرأبوبينوقدالعصور،مرعلىالسلفيةالمدرسةعلماء

:قالحيثالمسألةهذهفيالسئةأهلمذهب

بهنطقكما،كيفيةولا،إحاطةبغيرالجنةلأهلحقوالرؤية

ماعلىوتفسيره!"،،نمززكا!إلىتاكر"تؤقهدص)وصربنا:كتاب

عنالصحيحالحديثمنذلكفيجاءماوكل،وعلمهتعالىاللهأراد

ذلكفيندخللاأرادماعلىومعناهقال،كمافهو-!ب!راللهرسول

سلممنإلادينهفيسلممافإنهبأهوائنا،متوهمينولابآرائنامتأولين

)5(.عالمهإلىعليهاشتبماماعلموردع!ولرسولهوجلعزلقه

4/922.كثيرابنتفسيروانظر،175-26/173القرآنتأويلعنالبيانجامع)1(

26.:الآيةيون!،سورة)2(

2/414.كثيرابنتفسيرانظر)3(

3/17.النوويبث!رحمسلمصحيح)4(

402.-302صالحنفيالحزابيابنبشرحالطحاويةالمقيدة)5(
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فيوجلعزاللهلرؤيةالمثبتينأنتيميةابنالإسلامشيخويذكر

فيبالإمامةالمعروفونالإسلاموأئمةوالتاسونالصحابةهمالآخرة

والشافعي،سعد،بنوالليث،والأوزاعي،والثوري،كمالك،الدين

وسائرهؤلاءوأمثال،يوسفوأبي،حنيفةوأبي،ل!اسحاقوأحمد،

والجماعة،السئةإلىا!منتسبينوالطوائفوالحديثالستةأهل

كلهمفهؤلاء،وغيرهم،والسالمية،والأشعرية،والكرامية،كالكلابية

)1(.تعالىلفهالرؤيةإثباتعلىمتفقون

تفسيرفيحارواولكنهمالرؤيةأثبتواالأشاعرةأن،الواقعوفي

..تفسيراتبعدةوفسروها،المئبتةالرؤيةمعنى

فيالرؤيةأثبتمنواختلف:العسقلانيحجرابنالحافظقال

فيكماالعينبرؤيةتعالىبالثهالعلمللرائييحصلقومفقالمعناها:

في-الرسولقولأي-قولهوفقعلىوهو،المرئياتمنغيره

والكيفية،الجهةعنمنزهأنهإلاالقمر)2(ترونكماالبابحديث

العلم.علىزائدأمروذلك

العلم.بالرؤيةالمرادإن:بعضهموقال

ذاتهاإلىنسبتهاالإنسانفيحالةحصولبأنهابعضهمعنهاوعبر

..المرئياتإلىالإبصارنسبةالمخصوصة

أعمأنه؟وعلمكشفنوعلقهالمؤمنرؤية:بعضهموقال

تفسيرهاأي،الأولمنالصوابإلىأقربوهذا،العلممنوأوضح

لأن،امضدونلبعضاختصاصلاحينئذبأنهالأولوتعقب،بالعلم

:تقول،لمفعولينتتعدىالعلمبمعنىالرؤيةوبأن،يتفاوتلاالعلم

منهيفهملممنطلقآزيدآرأيت:قلتفإن،علمتهأيفقيهآزيدآرأيت

216.-1/215الستةمنهاج)1(

لاالبدرليلةالقمرترونكماربكمسترون"نكم!:النبيقولالىيشير)2(

.،...رؤيتهفيتضامون
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ربكمسترونإنكمالخبر:فيقوله!!قآهـلزيدهالبصر،رؤيةإلا

)1(.العلمبمعنىيكونأنجتمللابالعيانالرؤيةاقترانلأنعيانآ،

الرؤيةتفسيرباستثناءحجرابنحكاهاالتيالأقوالتلكوبتأمل

ولذا،مختلفةبتغييراتواحدآمفهومآتمثلأنهايرىأنهنفهم.بالعلم

هذاإلىوأشار،للأولينمتضمنآباعتبارهالأخيرالرأيبترجيحاكتفى

الثالثأنهمعالأولبأنهبالعلمالرؤيةفسرالذيالقولبوصفالتضمن

ذكرها.التيالأقوالفي

نوع،تقدمكماهيحجرابنالحافظرجحهماعلىاللهفرؤية

الجرجانيذلكعنوعبر،العلممنوأوضحأعمأنهإلاوعلمكشف

المخصوصة،ذاتهإلىنسبتهانكشافالرؤيةمنالمرادإن:قالإذ

والانكشاف،المبصراتسائرإلىبالأبصارالمسمىالانكشافكنسبة

)2(.عدمهوفيوحيز،بجهةالاختصاصفيالمكشوفوفقعلى

نظرناإذا:يقولإذبالمثالالإيجيالدينعضدذلكيوضحكما

الشمسنعلمالتغميضفعند،العينغمضناثمفرأيناها،الشمسإلى

الرؤيةهيالتي،الأولىللحالةمغايرةالحالةوهذهجليآ،علمآ

.)3(بالضرورة

كمالهوإدراكنوعالرؤيةأنيقررإذتوضيحأالغزاليويزيدنا

نغمضئممثلآالصديقنرىفإنا،التخيلإلىبالإضافةكشفومزيد

التخيلسبيلعلىدماغنافيحاضرةالصديقصورةفتكونالعين

التفرقةتلكترجعولا،تفرقةأدركناالبصرفتحنالوولكناوالتصور،

الصورةبل،الخيالفيكانتلمامخالفةأخرىصورةإدراكإلى

الحالةهذهأنإلا،افتراقبينهماوليس،للمتخيلةمطابقةالمبصرة

28/402.الباريفتح)1(

224.صالمواقفشرح)2(

.بيروتطبعة902،صالمواقف)3(
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صورةفيها!حدثلها،وكالكشف،التخيللحالةكالاستكمالالثانية

.الخيالفيالجاريةالصورةمنوكملوأتمأوضححدوثأالصديق

أتمهيأخرىرتبةووراءه،رتبةأعلىإدراكنوعالتخيلفإذن

هذافنسمي،لهكالتكميلهيبل،والكشفالوضوحفيمنه

وإبصارآ.رؤيةالخيالإلىبالإضافةالاستكمال

سبحانهاللهذاتوهو،نتخيلهولانعلمهماالأشياءمنوكذا

قدر.ولالهلونلاأيلهصورةلاماوكلوصفاتهوتعالى

استكمالمزيدالإدراكلهذايكونأنالعقليحيلهلفلننظر

ذلكسميثاممكنآذلككانفإن؟التخيلإلىالإبصارنسبةإليهنسبته

إلىبالإضافةسميناهكمارؤيةالعلمإلىبالإضافةوالاستكمالالكشف

)1(.رؤيةالتخيل

التي،العليةبذاتهتتعلقوجلعزاللهرؤيةأنفيهشكلاوالذي

نأأرىثمومن،المدركينإدراكولا،الواصفينوصفبهايحيطلا

محدود،وتعالى.سبحانهاللهللمؤيةإثباتتقريرفيالبشريالعقلمجال

005ردة!-و!-نصوصتفسيرفىبالبحثأنناذلك هدليالواالسنه.لكما

تلكإلىناظرين،المذهبيةالأهواءعنبعيدأفقمآوفهمها،المسألة

التعصب،شائبةمنخالية،موضوعيةنظرة،متكاملةمجتمعةالنصوص

فيستدل،مذهبهيؤيدأنهيرىالذيالنصعندالباحثيقفلابحيث

ذلكفعلكما،تعارضهالتيالمتعددةالنصوصتأويلإلىويلجأ،به

:أقولالحقيقةهذهضوءوعلى)2(،المعتزلة

منالنقليالدليلهوتعالىالثهرؤيةإثباتفيالمعتمدإن

للرؤيةالمنكرينمنالعقلعلىاعتمدواالذينلأن،السئةأوالكتاب

التعنتفيهيبدوتأويلآإثباتهافيالواردةالنصوصتأويلإلىلجؤوا

صبيح.طبعة38،-37صالاعتقادفيالاقتضاء)1(

قرببأ.المعتزلةرأيعنالكلامصيأتي)2(
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العقليالدليلأوردواالذينوكذلك)1(،واضحةبصورةوالتكلف

يصحموجودوكلموجود،اللههـامكانها،الرؤيةصحةعلىللأشعري

المنكرينمنوالاعتراضاتبالشبهالدليلهذاقرنواقد،يرىأن

للرؤبة)2(.

جعلمما،قواعدهوأضعفتبنيانهالشبههذهأوهتوقد

بالدليلوتمسكهم،إليهاطمئنانهمعدميعلنونأنفسهمالأشاعرة

النقلي.

جوازعلىالعقليالأشعريلدليلإيرادهبعدالشهرستانييقول

المسألةهذهأنواعلم:المنكرينمنعليهالواردةوالاعتراضاتالرؤية

جوازوأما،سمعيةكونهافيشكفلاالرؤيةوجوبأما،سمعية

،الإشكالاتتلكعليهوردتوقد،ذكرناهماالعقليفالمسلكالرؤية

العقليةالأفكارتحركتولا،السكونكلجوابهافيالنفستسكنولم

الحركة.كلعنهاالتقصيإلى

الأدلةوأقوى،سمعيةمسالةأيضآالجوازنجعلأنبنافالأولى

الاعتمادكليعتمدمماوذلك،السلامعليهموسىقصةفيهاالسمعية

)3(.عليه

لإثباتالعقليالمسلكترجيحفيأنالمواقفشارحويقرر

منقيلقدمابناالأولىفإذن:يقولثمواضحآ،تكلفأالرؤيةصحة

ماإلىفلنذهبمتعذر،العقليالدليلعلىالمسالةهذهفيالتعويلأن

وقد،النقليةبالظواهرالتمسكمنالماتريديمنصورأبوالشيخاختاره

الرؤية،صحةإثباتفيالنقليةالظواهربعمدةوالمقصود،عمدتها.مر

عليهموسىعنحكايةتعالىقولهوهوأيضآالشهرستانيإليهأشارما

الأصولشرحوأبرزهاالمعتزلةكتبفيالرؤيةمبحثراجعذلكفيللتوسع)1(

أيضآ.لهالمغنيمنالرابعالجزءوكذلكعبدالجبار،للقاضيالخمسة/

802.-791صالمواقفوشرح368،-357صالإقدامنهايةراجع)2(

931.صالإقدامنهايةراجع)3(
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إ"لتلثالهـ)1(.آنفزآيقرلث4)تا:السلام

عليه:والردالرؤيةنفاةرأي

النصوصتأويلإلىلجؤواالمعتزلةأنإلىالإشارةتقدمت

واضحة،بصورةوالتكلفالتينتفيهايبدوبطريقةالرؤيةفيالواردة

لأن،وجلعزاللهعنالجهةنفيهمعلىبناءالنصوصهذهتأولواوقد

مستحيلةالجهةدامتوما،الرائيمنجهةفييكونأنيجبالمرئي

فيالمعتزلةووافق،مستحيلةكذلكفالرؤية،الرؤيةفيشرطوهي

كالجهمية،،الضلالالمتكلمينمنطوائف،تعالىاللهرؤيةإنكار

الشيعةمنالمتأخرينوجمهور،المرجثةوبعض،والخوارج

.)2(الإمامية

آلأبفحر!)3(تذر!االأ:ثعالىبقولهالرؤيةنفاةاحتجوقد

فيلهمحجةولا!)4(ترتق)لن:السلامعليهلموسىوجلعزوقوله

تراهالأبصارأنفالمراد،الرؤيةنفييستلزملاالإدراكنفيلأن،ذلك

الإحاطة،جهةعلىالزؤيةهوالإدراكلأنعلمآ،بهتحيطلاولكن

وكذلك،الرؤيةمطلقنفييستلزملاالخاصونفيخاصةرؤيةفهو

دليلآيصلحلا"ترتق!لن:السلامعليهلموسىتعالىبقولهاستدلالهم

منها:كثيرةوجوهمنالرؤيةعلىتدلالآيةبل،الرؤيةنفيعلى

وكليمهاللهرسولوهوالسلامعليهموسىمنالسؤالوقوع-ا

فلو،الضلالالمتكلمينهؤلاءمناللهحقفييستحيلبماأعلموهو

طلبها.لماممتنعةالرؤيةكانت

143.:الآية،الأعرافسورة)1(

فيوالعقيدة402،ص،الحنفيالحزأبيلابنالطحاويةالعقيدةشرحراجع)2(

1/502.ابراهيمعبدالعليمصلاحللدكتورالكريمالقرآنضوء

.153:الآية،الأنعامسورة)3(

ا.3!ا:الآية،الأعرافسورة)4(
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حالالجبلاستقرارعلىالرؤيةعلقوجلعزاللهأن-2

ممكن.الممكنعلىوالمعلقممكنوهوالتجلي

يتجلىأنيمتنعفلاجمادوهو،بالفعلور!لتجلىاللهأن-3

وأصفيائه.محبتهلأهل

عدمعلىتدلوأنهاالمؤبد،النفيتفيدألن(إنقولهموأما

حكايةوجلعزقالفقد،اللغةعلىكذبفهوأصلآ،الرؤيةوقوع

غيت!ناليقصىلمك)وتاذؤأ:قالثمآلذا!تتمئؤ)ؤلنالكفارعن

لهتمنيهمعنأخبرثمبلن،الموتتمنيعدمعنفأخبرزئك!)1(،

النار.فيوهم

فيالمتكلمينمنطريقهمسلكومنالمعتزلةأسرفلقد

القرآننصوصعلىوتقديمه،سلطانهوتقديرالعقلعلىالاعتماد

ووقفواالنصوصتدبرواأنهمولو،المطهرةالنبويةوالسئةالكريم

رؤيتيتشطيعلن!ترتق)لن:تعالىقولهمعنىأنلهملتبينعندها،

الرؤيةكانتولو،سبحانهرؤيتهعنفيهاالبشرقوىلضعفالدنيافي

بمرئي،ل!ستأو،رؤيتييجوزلاأوأرىلاإني:لقاللذاتهاممتنعة

..ذلكونحو

إنسانيدفيكانلوأنهترىألاظاهر،الجوابينبينوالفرق

يقولفإنه،لآكلههذاناولني:إنسانلهفقال-الأعلىالمثلولقهحجر

الحجربدليدهفيكانولوتأكللا:لهيقولولايؤكللاهذا:له

قالفلما،تأكلهلاولكن،يؤكلمماهذاأيتأكلهالالهلقال،تفاحة

ذاتهفيتعالىأنهعلمنا،ونحوهأرىلايقلولم!ترتق)لق:تعالى

هذهفيرؤيتهقواهتحتمللاالسلامعليهموسىولكن،الرؤيةجائز

قوتهمعالجبلأنبدليل،تعالىرؤيتهعنفيهاالبشرلضعفالدار

منخلقالذيبالبشرفكيفالدارهذهفيللتجلييثبتلموصلابته

77.:الآية،الزخرفصورة)1!
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)(؟.ضعف

وعلى،عامةالمتكلمينعلىللردالعلماءمنالكثيرتصدىوقد

الإسلامشيخعليهمللرد!دىمنأبرزومن،خاصةالمعتزلة

نفاةعلىردودهومن-اللهرحمه-تيميةابنالعباسأبوالدينتقي

قوله:الرؤدة

فالآيةآلآبفحر،تذرمحا"،:تعالىبقولهالنفاةاحتجاجوأما

وأالرؤيةمطلقبهيرادأنإماالادراكلأنلهم،لاعليهمحجة

شيئآرأىمنكلليس!نه،باطلوالأول،با؟حاطةالمقيدةالرؤية

عباسابنسئلكما،بهأحاطإنهيقاللاكما،أدركهإنهيقالا

بلى،:قالالسماء؟ترىألست:فقالذلكعنعنهمااللهرضي

وأالجبلأوالجيشجوانبرأى،منلا،:قالترى؟أكلها:قال

أحاطإذاأدركهايقاللىانماأدركها،إنهيقاللاالمدينةأوالبستان

رفلة.بها

بيانآهذاذكرناهـانما،ذلكبيانعليناليسلمقامهذافيونحن

نأيبينأنعليه،الرؤيةنفيعلىبالآيةالمستدلبلالمنعلتفنيد

فييقالشيئآرأىمنكللىان،للرؤيةطرفالعربلغةفيالإدراك

إليه.سبيللاوهذاأدركهأنهلغتهم

تقعفقد،وخصوصعمومالإدراكولفظالرؤيةلفظوبينكيف

وأن،لفظياشتراكأو،رؤيةبلاإدراكيقعوقد،إدراكبلارؤية

الشيءيدركفقد،القدرةلىادراكالعلمإدراكفييستعملالإدراك

،يرهولمفأدركههاربآرجلأطلبالذيكالأعمىيشاهدلملىانبالقدرة

تالى!تمذ!نإتائوصى+آضخثتاذالضحانيتزآ)تاتا:تعالىتالوتد

111،صالطحاويةالمقبدةوشرح245،-14/238الرازيتفسيرراجع)1(

للهراسصالواسطيةالعقيدةوشرح012،-1/911عياضللقاضيوالثفا

49-.79
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!!)1(.شتيهديززنيمى)نكأ

رؤيةيكونقدأنهفعلم،الترائيإثباتسعالإدراكموسىفنفي

بنا،محاطملحقونأي،القدرةإدراكهوهناوالإدراك،إدراكبلا

أيضأ.البصرإحاطةتنتفيفقدالإدراكهذاانتفىوإذا

الرؤيئجوازعلىبالآيةالاستدلالوجهالإسلامشيخيبينثم

ذلكيبينومما:كلامهمواصلآفيقولبها،النفاةاستدلالإبطالهبعد

نأومعلوم،وتعالىسبحانهنفسهبهايمدحالآيةهذهذكرتعالىاللهأن

يكونلاالمحضالنفيلأنمدح،صفةليسيرىلاالشيءكون

والمعدوم،يرىلاأيضآالمعدوملأنثبوتيآ،أمرآيتضمنلمإنمدحآ

هوالمنفيكاند!ان،فيهمدحلاالرؤيةنفيمجردأنفعلم،يمدحلا

ولاعلمأ،بهيحاطلاكمارؤيةبهيحاطلاسبحانهفهو،الإدراك

دليلآذلكيكونبل،الرؤيةنفيوالرؤيةالعلمإحاطةنفيمنيلزم

مطلقأنيقتضيالإحاطةتخصيصفإن،بهيحاطولايرىأنهعلى

بمنفي.ليسالرؤية

وهذاقائلآ:كلامهيختمإذهذاتفسيرهمصدراللهرحمهبينثم

عنمعناهرويوقد،وغيرهمالسلفمنالعلماءأكثرقولالجواب

.وغيرهعنهمااللهرضيعباسابن

فلا،الآيةظاهرعنخروجولاتخصيصإلىالآيةتحتاجفلا

بلالأبصار،تدركهلا:نقولأوالدنيافينراهلا.نقولأنتحتاج

منذلكونحوبعضهابلكلهايدركهلاأو،يدركونهلاالمبصرون

)2(.تكلففيهاالتيالأقوال

62.:الآيةالثعراء،سورة)1(

عياضللقاضيالشفاوانظر25،صالتدمريةوالرسالة1/216،الستةمنهاج)2(

الرؤيةعلىبالآيةالاستدلالمنالوجههذااصتحسنوقد991،-1/891

،13131/الرازيتفيرراجع،الحنفيالعزأبيوابن،الرازيالدينفخر

12.صالابقالمرجع،الطحاويةالعقيدةوشرح
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تيميةابنالإسلامشيخحذورضارشيدمحمدالشيخحذاوقد

تعالىرؤيتهعلىتدلأنهاقررحيث،الرؤيةعلىبالآيةالاستدلالفي

إحاطتهاهوإنماالأبصارهـادراك،الإحاطةمعناهالإدراكأنحيثمن

تدركهلا:قالفكأنهفيها،إدراكلارؤيةإثباتيستلزمالإدراكفنفي

ونظيرهبها،ويحيطيراهاالتيالأبصاريدركوهوتراهالتيالأبصار

لأنهعلمآبهميحيطهو:أي!)1(علمابرءيجحالوخ)ؤ،:تعالىقوله

وهم!،)2(،مجإلمؤزإيهمين)ؤآدتة،خلفهموماأيديهمبينمايعلم

وهو،محالبالمحيطبهالمحاطإحاطةلأنعلمآ،بهيحي!ونلا

وكلالإبصار،إدراكنفيكآية،نفيهلابهالعلمأصلإثباتيستلزم

يقصدالمقيدنفيأن:وهي،اللغةفيمعروفةقاعدةعلىجارمنهما

ذلكإثباتيستلزمعاملمعنىخاصوصفنفيوأنالقيد،إلىبه

)3(.للشبعونفيللأكلإثباتفإنه،يشبعلافلان:كقولك،العام

الجكنيالشنقيطيالمختارمحمدبنالأمينمحمدالشيخردوقد

)تالى:تعالىقولهعندذكرهماذلكومن،الرؤيةنفاةعلىقويةبردود

المعتزلةواستدل:قالحيث.!..ترتقلنقالمإتئلثآنظزأريآزقي

الباطل،مذهبهمعلىالآيةبهذهالقيامةيومبالأبصاراللهلرؤيةالنافون

فيوأماالدنيا،فيهوإنماالرؤيةنفيأنعلىتدلآياتجاءتوقد

فيتعالىبهصرحكمابأبصارهموعلاجليرونهالمؤمنينفإنالآخرة

الأحاديثتواترتوقد!!بمنمرةزتهاإلى!تاعز"تؤبؤ)ؤص:قوله

وتحقيق،بأبصارهمالقيامةيومربهميرونالمؤمنينأنجم!هالنبيعن

فيعقلآجائزةبالأبصاروعلاجلالثهرؤيةأن:المسألةفيالمقام

قولالدنيادارفيعقلآجوازهاعلىالأدلةأعظمومن،والآخرةالدنيا

الجائز،عليهيخفىلاموسىلأنإثلث!أنظرآرني)زفي:موسى

.115:الآية،طهسورة)1(

02.:الآيةالبرو!،سورة)2(

.9911/المنارتفسير)3(
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فيوواقعةجائزةفهيشرعآوأما،تعالىاللهحقفيوالمستحيل

وأما،الصحيحةالأحاديثبهوتواترتالآياتعلي!دلتكما،الآخرة

هذه)1(.الأعرافآيةعليهدلت!ماشرعآ،فممنوعةالدنيافي

إثباتفيالوارفىةوالستةالكتابنصوصتأملمنوإنهذا

ومنها،تعالىرؤيتهجوازعلىيدلمامنهاأنعلم،وجلعزاللهرؤية

عليهمحمدنبينارؤيةوأما،الآخرةفيللمؤمنينوقوعهاعلىيدلما

كتابهفيعيأضالقاضيذكرفكماالدنيا،فيلربهوالسلامالصلاة

نص،ولاقاطعفيهليسبعينهربهرأىالرسولبأنالقولأنالشفا،أ

والاحتمالمأثورفيهماوالتثازع)2(النجمآيتيعلىفيهوالمعول

)4(.بذلك!رالنبيعنمتواترقاطعأثرولا)3(.ممكن

الغفاريذرأبيحديثمنصحيحهفيمسلمروىوقد

نور:فقالربك؟رأيتهلىلمجي!اللهرسولسألت:قالعنهاللهرضي

)1(

)2(

)3(

)4(

2/332،البيانأضواءالمختار:محمدبنالأمينمحمدال!ثيخكتابيراجع

المدني،مطبعة122،-125صالكتابآياتعنالاضطرابإيهامودفع

الموضوعفيقيمأبحثآتجد،عياضللقاضيالشفاكتابوانظرأد.ات،22االقابرة

13،:النجم!"يؤئئرتةرإ"إؤتقذ:تعالىلقولهتفسيرهعندالطبريقال

،أخرىنزلةمحمدرأىالذىفيالتأويلأهلواختلف،أخرىمرةرآهلقد

مأعائشةعنوذكر!،زآئقاالفؤا؟كأدطأقا:قولهفياختلافهمنحو

ربهرأىمحمدأانزعممن،مسروقتعني،عالةابايا:قالتأنهاالمؤمنين

المؤمنين،أميا:فقلتفجلستمتكئأوكنت:قال،اللهعلىالفريةأعظمفقد

ر!إؤتفذ!"ئضئئرتةؤإ"أؤلقذ:اللهقودأرأيت،تعجلينيولاانظريني

التيوصورتهخلقهعلىمرةرآهجبريلهوإنما:قالت!"آتبينبألأفق

بينماخلقهعظمسادأالسماءمنهبطحيناخرىمرةورآهعليها،اللهخلقه

هو:قال:الآيةهذهعنيت!النبيسألمناولأنا:قالت،والأرضالسماء

27.55/:القرآنآيتأويلعنالبيانجامعراجع،السلامعليهجبريل

1/217.السابقالمرجع،ابراهيمعبدالحليمصلاحالدكتورعننقلآ

1/102.عياضللقاضيالشفا
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منيمنعضي،وبينهبينيحجابوالنورأراهفكيفأي)1(،أراهأنى

بعينه،لربه!الرسولرؤيةعنهااللهرضيعائشةأنكرتولذا،رؤيته

لقد:فقالع!ربه؟محمدرأىهلسألها:حينلمسروققالتحيث

فقدربهرأىمحمدآأنحدثكمن:قالتثم.قلتمماشعريق!

)3(.الفريةاللهعلىأعظم

السلفاختلف:قولهعياضالقاضيعنالنووينقلوقد

عائشةفأنكرتهالإسراء،ليلةربه!نبينارأىهلوالخل!

عنمثلهوجاء،مسلمصحيحفيهناوقعكماعنهااللهرضي

جماعةذهبدهاليهمسعود،ابنعنالمشهوروهووجماعةهريرةأبي

والمتكلمين.المحدثينمن

عنومثلهبعينهرآهأنهعنهماالثهرضيعباسابنعنوروي

يحلفوكان،اللهرحمهوالحسنعنهما،اللهرضيوكعبذر.،أبي

بنوأحمد،هريرةوأبيمسعود،ابنعنمثلهوحكي،ذلكعلى

وجماعة،الأشعريالحسنأبيعنالمقالاتأصحابوحكى،حنبل

عليهليس:وقالهذا،فيمش!يخنابعضووقف،رآهأنهأصحابهمن

وسؤال،جائزةالدنيافيتعالىاللهورؤيةجائز،ولكنه،واضحدليل

علىويمتنعيجوزمانبييجهللاإذجوازها،علىدليلاياهاموسى

)3(

!!!

3/12.الوويبثرحم!لمصحيح)1(

01.-3/8نفسهالسابقالمصدر)2(

1/591.عياضللقاضيالشفاوانظر3/4.مسلمعلىالنوويثرح)3(
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القاسحالفحلى

القدر

"

كالمقدار،ويضمالشيء،ومبلغوالحكمالقضاء:محركةالقذز،

القدر،جاحدو:والقدريةأقداز،جمعفيهماكالقدر،والطاقة

وله.عليهوقذرهوقذرآقذرأويقدرهيقذرهعليهذلكتعالىاللهوقذز

والقدر،قسمه:الرزقوقدر،بهلهيقدرأنسألهخيرآ:اللهواستقدر

واليسار)؟(.الغنى

القضاءمناللهيقدرهماالقدر:الصحاحمختارفيالرازيقال

الأصلفيوهووفتحها،الدالبسكونوهو،مبلغهالشيءوقدر

حقعظموهأيقذيىهح!")2(صأدتةقدروأأوما:تعالىقال.مصدر

،قدرةأيوفتحها،الدالبكسر،مقدرةعليهليما:ويقال،تعظيمه

وذأيبالضممقدرةذوورجل،الحفيظةتذهبالمقدرة:قولهمومنه

غير)3(.لابالفتحفالمقدرةوالقدرالقضاءمنوأمايسار،

:القرآنغريبفيالمفرداتكتابهفيالأصفهانيالراغبوقال

العلماءبعضذكروقد،والقطعالفصلهووالقضاءالتقدير،هوالقدر

شلهوتروزينالطباعةفنمطبعة،2114/المحيطالقاموس:الفيروزآبادي)1(

.اص135

19.:الآية،الأنعامسورة)2(

523.الصحاحالمخنار)3(
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قالكماوهذا،الكيلبمنزلةوالقضاء،للكيلالمعدبمنزلالقدرأن

منالفرارأرادلماعنهما،اللهرضيالخطاببنلعمرعبيدةأبو

إلىاللهقضاءمنأفر:قالالقضاء؟منأتفر،بالشامالطاعون

الله،يدفعهأنفمرجوقضاءيكنلمماالقدرأنعلىتنبيهآ،اللهقدر

له)1(.مدفعفلاقضيفإذا

الجرجاني:الشريففيهفقال،الاصطلاحفيالقدرتعريفوأما

حالكلفتعليق،الخاصةأوقاتهافيبالأشياءالذاتيةالإرادةتعلقالقدر

القدر.عنعبارة،معينوسبب،معينبزمانالأعيانأحوالمن

مطابقآواحد،بعدواحدآالوجودإلىالعدممنالممكناتوخروج

للقضاء.

القدربينوالفرق،يزاللافيماوالقدر،الأزلفيوالقضاء

المحفوظاللوحفيالموجوداتجميعوجودالقضاءأنهووالقضاء

شرائطها)2(.حصولبعدالأعيانفيمتفرقةوجودهاوالقدر،مجتمعة

الشيءقدرت:تقولمصدر،القدرحجر:ابنالحافظوقال

أحطتإذاوقدرآقدرآوالفتحبالكسرأقدرهوفتحها:الدالبتخفيف

قبلوأزمانهاالأشياءمقاديرعلمتعالىاللهأنوالمراد،بمقداره

صادرمحدثفكليوجد،أنهعلمهفيسبقماأوجدثمإيجادها،

دمارادته)3(.وقدرتهعلمهعن

المباحثبهابدأتالتيالرئيسيةالمسائلمنالقدرمسألةإن

مختلفبينجدلمثارالعبادأفعالمسألةوكانت،الإسلامفيالكلامية

اللهشاءماأنالقدر:عقيدةفيالستةأهلومذهب،الإسلاميةالفرق

بكلومحيطشيء،ءكلخالقالثهوأنيكن،لميشألموماكان،

704.صالقرآنغريبفيالمفردات)1(

إبراهيمتحقيق221،-022صالتحريفات،الجرجانيعليبنمحمدبنعلي)2(

.ام299اكل413بيروت،العربيالكتابدار،الأبياري

1/118.الباريفتح)3(
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وجزائهوكليفهالعبدمسؤوليةمعيتعارضلاذلكوأنعلمآ،شيء

فشر.شرآلىانشخير،خيرآإنعقابآ،أوثوابآ

فقد،الستةالإيمانأركانأحدوشرهخيرهبالقدرالإيمانإن

تؤمنأنالإيمان1:قولهع!النبيعنصحيحهفيمسلمالإمامأخر!

،)؟(.وشرهخيرهبالقدروتؤمنالآخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهبالئه

إليهادعامهمةحقيقةنغفللاأنينبغيذلكجانبإلىأنهغير

والتابعينالصحابةسنالصالحالسلفبهاوتمسكجمراللهرسول

اللهسرالقدرأن:وهيالاالعصور،مرعلىبهماقتدىومنوتابعيهم

عنه)2(.اللهرضيطالبأبيبنعليالإمامقالكما،نكشفهفلا

القدرواصل-:اللهرحمه-الطحاويجعفرأبوالإماميقول

نجيولا!ربملكذلكعلىيطلعلم،خلقهفيتعالىاللهسر

،الحرمانوسلم،الخذلانذريعةذلكفيوالنظروالتعمق،مرسل

ووسوسة،وفكرآ،نظرأذلكمنالحذركلفالحذر،الطغيانودرجة

!ال!امرام!،عنونهاهم،أنامهعنالقدرعلمطوىتعالىاللهفإن

سأل:فمن!،)3(جمئتئوتوهئمئقعلضايسئلأ،:كتابهفيتعالى

مشىنا!تابحكمردومن،الكتابحكمردفقدفعل؟لم

.)4(الكافرين

عمروعنمسندهفيأحمدالإمامأخرجهالذيالحديثوتقدم

اللهفرسولأصطببعضأن:وفيهجدهعنأبيهعنشعيببن

!ال!ا،فتماروا،القرآنمنآيةفذكرواأبوابهمنبابعندجلسوا

فمابعضآبعضهيصدقبلبعضآبعضهيكذبينزللمالقرآنإن!ه:

1/156.النوويبشرحمسلمصحيح)1(

277.ص،الابقالمرجع،الطحاويةالعقيدةشرحانظر:)2(

23.:الآيةالأنبياء،سورة)3(

276.ص،الحنفيالعزأبيابنلرحالطحاويةالحقيدة)4(
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)1(.عالمهإلىفردوهجهلتموما،بهفاعملوامنهعرفتم

تعالى،الثهبقدرةيؤمنونعليهماللهرضوانالصحابةكانولهذا

لاولكن،اللهمنوشرهخيرهبالقدرويؤمنونشيء،كلخالقوأنه

ع!ي!.اللهرسولعلمهمكماأمسكواالقدرذىإذا،فيهيخوضون

مسألةهذهالقدر:مسالةفي-اللهرحمه-حنيفةأبوالإماموقال

ضلقدمقفلةمسألةهذهيطيقونها،فأنى،الناسعلىاستعصتقد

بمخبرإلايفتحولمفيها،ماعلممفتاحهاوجدف!نمفتاحها،

..وبرهانببينةويأتيعندهبمايأتيتعالىاللهمن

نأعلمتمأما:القدرفييجادلونهجاءواالقدرفيمنلقوموقال

ازدادنظرآازدادكلماالشمسشعاعفيكالناظرالقدرفيالناظر

.؟.حيرة

شيئآبناأرادتعالىاللهإن:الصادقجعفرقالالمعنىنفسوفي

فمالنا،أظهرهمناأرادهوماعنا،طواهبناأرادهفماشيئآمناوأراد

.منا؟.أرادهعمابناأرادهبمانشتغلبالنا

عنهاللهرضيطالبأبيبنعليالإمامالناسبعضسأل!وقد

منالشبهةفييلبماعليفأجابهبالجزاء،وصلتهوالقدر،القضاءعن

تحذيرأ،ونهىتخييرآ،أمراللهإن:بقولهكلامهختمثمخوض،غير

عبثأ،خلقهإلىالرسليرسلولممغلوبآ،يعصولمتيسيرآ،وكلف

كفرواالذينظنذلكباطلآ،بينهماوماوالأرضالسمواتيخلقولم

النار)2(.منكفرواللذينفويل

نقلهالذيالنصهذاعلىمعلقآزهرةأبومحمدالشيخيقول

الذيطالبأبيبنعليالإمامكلاممنيستخلصالذيهـانلنا:

مانجتنبوأن،بهأمرنافيماتعالىاللهنطيعأنعليناأنآنفآنقلناه

.الكتابهذامنالثانيالفضلأولفيبتمامهالحديثتقدم)1(

.صسورةمن27،رقمالآيةمناقتباس)2(
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فيمامختارونبأنناونشعرونحسنعلمأنناذلكفيوحسبنا،عنهنهانا

لنشعرذلكيكفيوأنه،نفعلوألانفعلأناستطاعنافيوأننا،نفعل

أمربتعرفذلكعنالاشتغالإنلنا،يصحلاوطعلينا،يجببما

فتيلا3؟(.يجديلامفتاحهضاعقدمغلق

القدر:عموم

بالقرآنالثابتالسفأهلمذهبهوالقدربحمومالإيمانإن

أماي!:قولهيتضمنها!وموهذا،الث!ريفالنبويوالحديثالكريم

منيقعماكلأنذلكومعنىيكن(،لميشألموماكاناللهشاء

هوإنما،معصيةأوكانطاعة،إيمانأوكفروشر)2(،خير

الثهإرادةأعنيهذا،يتنافىولا،وقدرهقضائهفيداخلتعالىاللهمراد

ولايرضاهاولايحبهالاسبحانهكونهخوكونآقدرآوالمعاصيللكفر

والترجيح،التخصيصهوالإرادةمفهوملأنعنهاينهىبلبها،يأمر

العقيدةشارحلناويوضحوالرضا،والمحبةالأمرمعنىيخالفوهذا

كانوااناللهإن:فيقولونالستةأهلوأما:فيقولالقضيةهذهالطحاوية

بلبها،يأمرولايرضاها،ولايحبهالافهوقدرأ،المعاصييريد

ما:فيقولون،قاطبةالسلفقولوهذاعنها،وينهىوش!خطهايبغضها

يكن.لميثمالموماكان،اللهشاء

البحوثمجمعنشر51،-55صزهرةأبومحمدللشيخ،الإسلاميةالعقيدة)1(

153صالابقالمرجع،الطحاويةالعقيدةشرح:وانظر.م9691،ال!!لامية

الثار،ساميعليللدكتور1024/الإسلامفيالفلسفيالفكرنثأة155.-

.المعارفدارلر

ذنوبهبسبب،نفسهالإنسانالىبالنسبةشرهوف!نماشرأالإنسانعلىاللىقدر)ذا)2(

مقتضىعلىجارلأنهمحضخيرذلكف!نوجلعزاللهالىبالنسبةوأما،وجهله

بهيبتلىمافكل،الستةاهلقولوهو،الأدلةتؤيدهالذيهووهذا،وعدلهحكمته

انظر.الذنبيكسبفالذنبقبلها،ذنوبعلىلهعقوبةفهيالذنوبمنالعبد

ابنالإسلاملثخالفتاوىومجموع،794:العزأبيلابنالطحاويةالعقيدةشرح

8/63.تيمية
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:نوعاناللهكتابفيالإرادة:يقولونالسئةأهلمنوالمحققون

كونبة:فدرلةارادة-ا

تعالى:قولهذلكومن،الحوافىثلجميعالشاملةالمشيئةوهي

يتثت!قييفديمآنألتةئيرب)فمن:وقولهيئرفي")1(تاتقملآلتة)ؤثيهن

!آنتاخرتج!%صيقامحذزأتخغليصحلبماآنييردؤتنيلآ،شتترعذت!

ت!نقعنم)ؤلا:السلامعليهنوحعنتعالىوقولهألمتئصل!)2(،فيتصغد

يغيىديهغ،)3(.آنييد!ألتهكأنهإنلكغآدصحآنآزلاثإننصى

شرعيةأمربةدبنيةلارادة-2

تعالى:قولهفيكما،ورضاهتعالىاللهلمحبةالمتضمنةوهي

)يرلد:تعالىوقولهألئئر!)4(بئميئنيذو،آلئئمترب!ئمآدتة!ئريذ

تعالى:وقوله!!)5(،ضييفاآفيدنمنوضيقعنكغتحففآنأدته

!)6(.تظاليرؤيطفركؤآتبتتقآقلآليرخشعن!ميذهمبآلئه)يريد

يفعللمنالناسقولمثلفيالمذكورةهيالإرادةفهذه

يأمرولايرضاهولايحبهلاأي،اللهيريدهلامايفعلهذا،القبائح

المسلمين:قولفيالمذكورةالإرادةفهي:الكونيةالإرادةوأما

يكن.لميشألموماكان،الثهشاءما

نأغيرهمنإرادتهوبين،يفعلأنالمريدإرادةبينثابتوالفرق

وإذا،بفعلهمعلقةالإرادةفهذهفعلآيفعلأنالفاعلأرادفإذا،يفعل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

253.:الآية،البقرةسورة

125.:الآية،الأنعامصورة

3.!ا:الآيةهود،سورة

185.:الآية،البقرةسورة

28.:الآيةالنساء،سورة

33.:الآية،الأحزابسورة
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النوعينوكلاالغير،لفعلالإرادةفهذهفعلآيفعلأنغيرهمنأراد

إذاتعالىفالته،الأولىدونالثانيةالإرادةيستلزموالأمر،للناسمعقول

يريدلاوقد،بهأمرما!ىالمأمورإعانةيريدفقدبأمرالعبافىأمر

)1(.فعلهمنهمريدآكانوإن،ذلك

منا،يرادومابنايرادمابينفرقآهناكأنإذنالقولفجملة

قدرةبإزائهلناوالثاني،فيهلنادخللاوحدهاللهبإرادةمنوطفالأول

..وعقابآثوابآوالجزاءالمؤاخذةكانتثمومنواختيار

حقيقة:اليهتسندالانسانأفعال

إليهمتسندالاختياريةالعبادأفعالأنوالجماعةالسئةأهلمذهب

الآياتلهتدلالذيهووهذاأفعالهموخالقخالقهموالثهحقيقة

الكريمة.القرآنية

خلقوالله،حقيقةفاعلونوالعباد:تيميةابنالإسلامشيخيقول

والمصليوالفاجر،والبروالكافر،المؤمنهوفالعبد،أفعالهم

خالقهموالله،إرادةولهم،أعمالهمعلىقدرةوللعباد،والصائم

ت!ث!ايمونوما!ت!تقيمآنمنكغشملأ)لمن:تعالىقالكما!هارادتهم،

!)2(.!آلفثمبرثآدتةتمثصآةآنإ!

ماالواسطيةللعقيدةشرحهفيهراسخليلمحمدالعلأمةقال

ماالعبادوأفعالالقدرفيوالجماعةالسئةأهلمذهبوخلاصة:نصه

الخالقهووتعالىسبحانهاللهأنمنوالستةالكتابنصوصعليهدلت

مشيئتهوأنوغيرها،والأفعالوالأوصافالأعيانمنشيء،لكل

بتلكإلاشيءمنهايقعفلا،الكائناتلجميعشاملةعامةتعالى

علمهلماوفقأيكونإنمابمشيئتهالأشياءسبحانهخلقهوأن،المشيئة

117.-116السابقالمرجع،الطحاويةالحقيدةشرح)1(

92.-28:الآياتالتكوير،سورة)2(
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للعبادوإن،المحفوظاللوحفيوقدرهكتبهولما،القديمبعلمهمنها

،الأفعاللهذهحقيقةالفاعلونوانهم،أفعالهمبهاتقع!ارادةقدرة

بالمدحإماالجزاء،عليهايستحضنلهذاوأنهم،اختيارهمبمحض

لافعلأالعبادإلىالأفعالهذهنسبةدهان،والعقوبةبالذمدماماوالمثوبة

التيالأسبابلجميىالخالقهولأنهوخلقآإيجادآاللهإلىنسبتهاينافي

بها)1(.وقعت

كالمشيالاختياريةالإنسانأفعمالبينواضحآفرقآهناكإن

والرعدةكالرعشةالاضطراريةالأفعالوبين،والشربوالأكلوالمجيء

الذيهوفالعبدالأولىأمافيها،للعبددخللافهذه،الدمونبض

وكونلفعلهمحدثآالعبدكونبينمنافاةولا،باختيارهالفعليحدث

تعالى:قالكما،وجلعزاللهبمشيئةوجودهوجبالإحداثهذا

!)2(.!ؤتفؤلفانجورها،خممها!شؤلفاوما)ؤتقس

بقوله:للقدرإثبات!!ؤتفؤلفانجوزقا)قيقتقا:فقوله

ليعلمنفسهإلىوالتقوىالفجورب!ضافةالعبدلفعلد!اثبات)قأقتقا!

..والمتقيةالفاجرةهيأنها

!!)3(صئمنهامنخابؤقذ!كنهاقنأقلغ)قذ:ذلكبعدوقوله

كثير)4(.ذلكونظائرالعبدلفعلأيضآإثبات

تدلكلهاالشريفةالنبويةوالأحاديث،الكريمةالقرآنيةالآياتإن

،الأعيانمن،الكونهذافيمالجميعومشيئتهاللهقدرةعمومعلى

عليهايستحقونوأنهم،حقيقةلأفعالهمفاعلونالعبادوأن،والأفعال

عملإذاالعبدفإنالأمر،نفسفيالواقعهووهذا،والذمالمدح

151.-914صالهراسبث!رحالواسطيةالعقيدة)1(

.8-7:الآيتان،المسسورة)2(

.01-9:الآيتان،الشمسسورة)3(

437.-436صالسابقالمرجع،الطحاولةالعقيدةشرحانظر)4(
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فعلهوقعوقدالشر،ذلكأوالخيرلذلكالفاعلهوكانشرأاوخيرآ

وأالفعلعلىمجبورغيرأنهضرورةيحسوهو،باختيارهذلك

الحسنةالأفعالبنسبةالكريمالقرآنفيالتصريحجاءوقد،الترك

ؤآئقئ!آغالئقن)قآتا:تعالىقولهذلكومنالعباد،إلىوالسيئة

يهذب!ؤآشتقىيحلتنؤآتا!يفيئنرقىفت!ئتميق!بآلحئتتئؤ!ذق

!")1(.يفحت!زئ!فتتئير،بآلمحتتئ

والاستغناء،،والبخل،بالحسنىوالتصديق،والتقوىفالإعطاء،

منكلهكانوانالعبد،عملمنأثرذلككل،بالحسنىوالتكذيب

..وجلعزاللهخلق

:-اللهرحمه-سعديآلناصربنعبدالرحمنالشيخيقول

المعاصيمنشيئآعملأوالخيروفعلوصامصلىإذاالعبدإن

وفعلهء،السيالعملوذلك،الصالحالعمللذلكالفاعلهوكان

غيرأنهضرورةيحسوهو،باختيارهوقعقدريببلاالمذكور

هوهذاوكان،يفعللمشاءلووأنه،التركأوالفعلعلىمجبور

عليهونصالعزيز،كتابهفيعليهالثهنصالذيفهو،الواقع

وأخبرالعباد،إلىوسيئهاصالحهاالأعمالأضافحيثمج!ب!رسوله

صالحةكانتإنعليها،ممدوحونوأنهملها،الفاعلونأنهم

أشاروقدومعاقبون)3(.،سيئةكانتإنعليهاوملومون،ومثابون

هذاإلى-اللهحفظه-قطبمحمدالشيخالعظيمالإسلاميالمفكر

معينآقهريآسلوكآتفرضلاالربانيةالسننحتميةإن:بقولهالمعنى

حتميةنتائجتفرضد!انما،إرادتهعنبمعزلتقعولا،الإنسانعلى

كلهسبقممايتضح)3(.باختيارهالإنسانيتخذهالذيالسلوكعلى

واقعةوأنهامجازآ،لاحقيقةإليهتسندالاختياريةالإنسانأفعالأن

.01-5:الآيات،الليلصورة)1(

914.صهراسخليلمحمدللشيخالواسطيةالمقيدةشرح)2(

الثروق.دار،047ص،المحاصرةالفكريةالمذاهبراجع)3(
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ثابتذلكوأنترك،شاءوإذافعلشاءإذاوأنه،باختيارهمنه

أعلم.واللهومثماهدة،وشرعآوحسأعقلآ

القدو:عقيدةفيللسلفالمخالفون

خيرهبالقدرالإيمانفيوالجماعةالستةأهلمذهبهوتقدمما

منعددالاعتقادهذافيخالفهموقد،وتعالىسبحانهاقهمنوشره

كانوالقدرالقضاءمسألةفيالمتكلمينفرقأنذلك،الإسلاميةالفرق

منالجبريةاتجاه)1(،الأشعريمذهببروزقبلاتجاهانيتوزعها

.أخرىجهةمنوالمعتزلةالقدرينواتجاه،جهة

عليها:والردالطوائفهذهلآراءعرضيليوفيما

الجبرية:رأي

لهإرادةلا،يفعلهماكلعلىمجبورالإنسانأنالجبريةيرى

تحركولاتحركها،الرياحمهبفيكالريشةهوبلاختيار،ولافيه

تحركت:القائلقولمثكمجازآإليهالأفعالتنسبلىانمانفسها،

اللهبإرادةتتحركبلإليها،ينسبفيمااختيارللشجرةوليسالشجرة

يجريماكلفيمجبورعندهمفالإنسانفيها،لذلكوخلقهوجلعز

جبر)3(.الأخرويوالجزاءجبر،والتكليفعلإ،

رقيتإدرمتتى)وما:تعالىبقولهإليهذهبوالماواستدلوا

سبحانهلنفسهوأئبتهالرمينبيهعناللهفنفىرمن!)3(،ألثةوثبهتى

للعبد..صنعلاأنهعلىذلكفدل،وتعالى

بقولهذلكعلىمستدلين،العملعلىمرتبأالجزاءليسوقالوا:

.الأشاعرةعندالكسبنظريةفيبالتفصيلالحديثسيأتي)1(

433.صالسابقالمرجع،الطحاويةالعقيدةشرح)2(

17.:الآية،الأنفالسورة)3(
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:قال؟اللهرسولياأنتولاقالوا،بعملهأح!اووة!ر!لألن:بئ

ا)1(.برحمتهاللهيتغمدنيإنإلاأناولا

..والعقلبالنقلمردودةالجبريةوأدلة

دليلزقن!آدتةؤليهنئزتيئتإدزمئت)وقا:تعالىفقوله

رميتت!)إد:بقولهرميآلمج!زلرسولهأثبتوجلعزاللهلأنعليهم

اللهولكنحذفتإذأصبتوما،فالمعنى،المنفيغيرالمثبتأنفعلم

.أصاب

لأن،الجبريةفيهضلتفقدالعملعلىالجزاءترتبوأما

يدخلألن:!فهقولهفيالتيفالباء،العوضهوالحديثفيالمنفي

)2(.العوضباء(بعملهالجنةأحد

وحديثأ،قديمآوالنقلبالعقلالجبريةعلىالسئةعلماءردوقد

محمدبنالأمينمحمدالشيخوجريئةقويةبردودعليهمردواوممن

علىكلامهفيذكرهماذلكومن-،اللهرحمه-الشنقيطيالمختار

يمقيرمنبذلبتالمقاعتذتيئمماآلزخمقشماتؤ!وقالو(:تعالىاللهقول

الإرادةأنبينأنبعدقالحيث..!!)3(.تخرص!ونالأممتمإيئ

قدروتعالىتباركاللهأنهذاوحاصل:الرضىتستلزملاالكونية

إلىصائرونقومآأنوعلم،الخلقيخلقأنقبل،الخلقمقادير

فيوفريقالجنةفيفريق،السعادةإلىصائرونوقومآالشقاء،

،بالمعجزاتوتأييدهمالرسلببعثالجميععلىالحجةوأقامالسعير،

بذلك،أرضهفياللهحجةعليهمفقامتلبسآ،الحقفيتتركلاالتي

علمهفيلهمسبقمنيوفقولم،توفيقهشاءمنوفقتعالىإنهثم

/4مسلموصحيح11/924،الفتحمعالبخاريصحيحانظر،عليهمتفق)1(

.6921

435.صالسابقالمرجع،الطحاويةالعقيدةشرحراجع)2(

.02:الآية،الزخرفسورة)3(
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علىبهايقدروإرادةقدرةمنهمواحدلكلوخلق،الأزليالشقاء

ماإلى،لىارادتهبقدرتهوإرادتهمقدرتهموصرفوالشر،الخيرتحصيل

الشروأعمال،للسعادةالمستوجبةالخيرأعمالمنعلمهفيلهمسبق

طائعين،فعلواماكلوفعلواأتوا،ماكلفأتواللشقاء،المستوجبة

تمثمآةآنالألتمثآءون)وما،مقهورينولا،مجبورينغير،مختارين

عندالسقوطضروري،لهإرادةلامجبورالعبدأنوادعاءآدتز!)1(،

نأيعلمعاقلكلأنعليهالدالةالضرورياتأعظمومنالعقلاء،عامة

فرقآالمرتعشكحركةالاضطراريةوالحركةالاختياريةالحركةبين

)2(.عاقلينكرهلاضروريآ

بالقدر:الاحتجاج

وأبمعروفأمرواإذا-والعوامالزنادقةوخاصة-الناسبعضإن

اللوملدفعبالقدرالاعتذارإلىلجؤوامعصيةاقترفواأومنكر،عننهوا

وقعذلكأنإلىمستندينالمسؤوليةمنوالتنصل،والمؤاخذة

ل!ارادته.وجلعزاللهبمشيئة

يقول،والشرعالعقلفيباطلالمعنىبهذابالقدروالاحتجاج

اللهبقضاءالعبديؤمنأنبدلا-:اللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخ

القدريةالحقيقةإلىنظرفمن،وأمرهاللهبشرعيوقنوأن،وقدره

للمشركين،مشابهأكانوالوعيد،والوعدوالنهيالأمرعنوأعرض

مشابهآكانوالقدر،بالقضاءوكذبوالثهيالأمرإلىنظرومن

وإذا،تعالىاللهحمدأحسنف!ذاوبهذابهذاآمنومن،للمجوسيين

منفهووقدرهاللهبقضاءذلكأنوعلم،تعالىاللهاستغفرأساء

،وهداهربهفاجتباهتابأذنبلماالسلامعليهآدمفإن،المؤمنين

أصرومنآدميآكانتابفمن،وأقصاهالثهفلعنه،واحتجأصروإبليس

92.:الآيةالتكوير،سورة)1(

4.22-7223/:البيانأضواء)2(
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يتبعونوالأشقياء،آباءهميتبعون!ا!داءابليسيآ،كانبالقدرواحتج

)1(.إبليسعدوهم

عنوالقدرالقضاءرسالةفيتيميةابنالاسلامشيختحدثوقد

قائلآ:باستفاضةالموضوعهذا

محتجآذلكتركبلووعيدهووعدهونهيهاللهبأمريقرلمومن

ببعض.وكفرببعضآمنممنأكفرفهوبالقدر،

ماحاصلها،أوجهبعدةنجالقدرالاحتجاجبطلانعلىيستدلثم

يلي:

الواجباتوتركالمحرماتفعلفيللعبدحجةالقدركانلو-ا

حريمهويفسدمالهويأخذويشتمهيظلمهمنعلىينكرلاأنلزمه

.عقلآ.مقبولغيروهذاوالنسلالحرثويهلكعنقهويضرب

وفرعونإبليسيكونأنللزمللعبدحجةالقدركانلو-2

منوهذا،معذورينبذنوبهاللهأهلكهمنوكلهودوقومنوحوقوم

الملل.أربابعليهاتفقالذيالكفر

المؤمنبينالتفرقةعدمللزمبالقدرالاحتجاججازلو-3

)أش:تعالىقولهبدليلباطلواللازم،والعاصيوالمطيعوالكافر

آلمتقينتخملآتصآلأزفيفيتمئصفميلىينألضغيخمبوعيلزاتاصن!!آلديخهتخضل

.(2)!!يىئنآتم

؟لدينتخغتهزآنآلمئمئآقيآحزحوأآلذيخهحميممب)آتم:تعالىوقوله

!!)3(.تخئهونماسصآةومماكتمتخمفضسؤآبرآلقخيخصقوععلؤأةاممؤأ

8.64/الفتاوىمجموع)1(

28.:الآية،صسورة)2(

21.:الآية،الجاثيةسورة)3(
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العقوبات.؟ا!مةلبطلتمقبولأبالقدرالاعتذاركانلو-4

الدنيافيأحدآل!اللهيعذبفلم،والنواهيالأوامروتعطلتوالحدود

علىحدأقيمولا،قاتلقتلولا،سارقيقطعولم،الآخرةفيولا

نهيولا،بمعروفأمرولا،اللهسبيلفيجوهدولا..جريمةذي

منكر)1(.عن

الكفاربذمالكريمالقرآنصرحفقد،الوجوههذهجانبلىالى

قولهفيوذلك،والشركالكفرعلىبالقدرلاحتجاجهموالعصاة

و،ةابآؤناؤلأآشرتحنامآآلتابرشمآةثؤآثركؤأآلدين)سمحفولى:تعالى

قتمبآشئتاذاقوأحتئقتيهزينألدينىكذئيحذيثت!ينحزتآ

إلأآنتروإقآلظنالأتئبيوئإنئاقحرصجمقيينعنذ!مهل

!ث!)2(.غرص!و!

مذوجلعزاللهأنونحوهاالآيةهذهتفسيرفيجاءمافأحسن

ومحبته،رضاهعلىبمثميئتهاحتجوالأنهمقولهمعليهموأنكرالمثمركين

،رضاهدليلمشيئتهفجعلوا،شاءهلماوسخطهذلككرهلووقالوا:

تعالىمشيئتهأناعتقادهمعليهمأنكرأنهأو،ذلكعليهماللهفرد

الذيوأمرهشرعهمعارضةعليهمأنكرأو..بهأمرهعلىدليللشركهم

العامةالمشيئةفجعلوا،وقدرهبقضائه،كتبهبهوأنزل،رسلهبهأرسل

ذكروهاوإنماالتوحيد،جهةعلىالمشيئةيذكروافلمللأمر،دافعة

أمرواإذاوالجهالالزنادقةكفعل،لشرعهبهادافعينلأمرهبهامعارضين

!صذيلث:الآيةفيتعالىقولهلهذاويشهدبالقدر،احتجوانهواأو

)4(.التكذيبمرادهمأنفعلمتيهز!)3(منأللىينىكذلي

الرسائل.مجموعضمن29،-09صوالقدرالقضاءرسالة)1(

02:والآية،النحلسورةمن35:الآيةومثلها148،:الآية،الأنعامسورة)2(

.الزخرفسورةمن

148.:الآية،الأنعامسورة)3(

154.صالسابقالمرجع،الطحاويةالعقيدةشرح)4(
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والمعتزلة:القدريينرأي

الجبرية،مذهبمنالنقيضعلىوالمعضلةالقدريينرأييأتي

فليس،الإلهيبالعدلإخلالآالجبريةمذهبفيأنالمعتزلةيرىحيث

يعاقبهثمالعبدفيالمعصيةاللهيخلقأنالمعتزلةنظرفيالعدلمن

يجزيهأنالعدلدهانماعليها،يثيبهثمفيهالطاعةيخلقأنولاعليها،

اللهبأنقالواهناومن،فيهغيرهفعلعلىلاوعقابآثوابآفعلهعلى

خيرآالاختياريةأفعالهيخلقالقدرةبهذهوأنه،القدرةالعبدفيخلق

وجلعزاللهمشيئةبهاتتعلقفلا،بمشيئتهويختارهاشرآ،أوكانت

.اختيارآ.ولاخلقآلا،وقدرته

وأنهمفيهممخلوقةغيرالعبادأفعالإنعبدالجبار:القاضييقول

لها)1(.المحدثون

وقالوا:الأزلفيعالمآكاناللهأنالمعتزلةغلاةأنكروقد

يقولونعمااللهتعالى-يفعلواحتىالعبادأفعاليعلملاتعالىاللهإن

.-كبيرا23(علوآ

فيالمصنفونحكىوقد:العسقلانيحجرابنالحافظقال

منبشيءعالمأالباريكونإنكارالقدريةمنطوائفعنالمقالات

وكونها.بعديعلمهاوإنما،منهموقوعهاقبلالعباد،أعمال

أحدآنعرفولاالمذهبهذاانقرضقد:وغيرهالقرطبيقال

عالماللهأنعلىمطبقوناليوموالقدرية،المتأخرينمنإليهينسب

أفعالبأنزعمهمفيالسلفخالفواوإنماوقوعها،قبلالعبادبأفعال

كونهمعوهوالاستقلالجهةعلىمنهموواقعة،لهممقدرةالعباد

)3(.الأولالمذهبمنأخففهوباطلأمذهبأ

223.صالخمةالأصولضرح)1(

242.صالسابقالمرجع،الطحاويةالعقيدةشرح)2(

1/911.الباريفتح)3(
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الاختيارلةلأفعالهالعبدبخلققولهيمفيوالمعتزلةالقدريةويرى

وقد،وجلالثماعزعنللظلموقيا،الإلهيللعدلظبيقآعليهاوجزائه

واختلفواالعبد،مقدورعينعلىيقدرلاالربأنعلىالقدريةاتفق

هاشم،وأبيعليكابيالبصريونفأثبته؟مقدورهمثلعلىيقدرهل

)9(.واتباعهالكعبيالبغداديونونفاه

)تت!ازئر:تعالىقولهالفاسدمذهبهمعلىالقدريةبهاستدلومما

ترتيبالعملعلىمرتبوالجزاءقالوا:ثمآنخ!قينأ)3(،آخمتتنآدئه

:وقاليغضثوق")3(،؟نوألما)تج!!:وتعالىسبحانهقالكما،العوض

!")4(.تغمثوئكنتربماأوزئتموهاآثيئ-"الجتة)ؤيثك

آخمتتنآدته)قتصازئر؟تعالىفقوله،عليهممردودالاستدلالوهذا

ويراديذكروالخلق،المقدرينالمصورينأحسنالآيةفمعنىآنخ!قين،

يأ،)5(،ثئ!ينخيق)أدته:تعالىقولهلذلكيدلالتقدير،به

كل)6(.عمومفيالعبادأفعالفدخلت،مخلوقشيءكل

منوغيرها9يقتلونتمنوأبما)تجزآأ:قولهفيالتيالباءوأما

خالقوجلعزوالله،عمفكمبسببأي،السببباءفهي،الآيات

تعالىاللهفضلمحضإلىالكلفرجعوالمسبباتالأسباب

.)7(ورحمته

القدريةأي-منهمالمتأخرونوأما:القرطبيقالحجر:ابنقال

بالمحدث،القديمتعلقمنفرارآالعباد،بأفعالالإرادةتعلقفأنكروا-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

148.ص،السابقالمرجع،الواسطيةالعقيدةشرح

.14:الآية،المؤمنونسورة

24.:الآية،والواقعة،14:الآية،والأحقاف،17:الآية،ال!مجدةسورة

42.:الآية،الأعرافسورة

16.:الآيةالرعد،سورة

435.صالسابقالمرجع،الطحاويةالعقبدةشرح

436.صنفسهالسابقالمرجع
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يعني.خصمالعلمالقدريسلمإن:الشافعيقالهبمامخصومونوهم

منعف!ن،العلمتضمنهماخلافالوجودفييقعأنأيجوز:لهيقال

عناللهتعالى،الجهلتسميةلزمهأجطزلان،السئةأهلوافق

ذلك)1(.

وهووجلعزاللهكلامب!دخالالمعتزلةقولأنالحقيقةوفي

ثئ:!)2(لمخيق)آلتة:تعالىقولهعمومفي،صفاتهمنصفة

العمومهذالأنجدآغريبأمر،العمومهذامنالعبادأفعالهـاخراج

مخلوقة،غيروجلعزاللهوصفات،مخلوقهوماإلافيهيدخللا

.المخلوقاتسائرفيهويدخل،فيهدخولهافيستحيل

اللهمعخالقينالعبادجعلواأنهمالقدريةمذهبفسادفيويكفي

بمنفكيف،أشركفقدتعالىالثهغيرخالقآزعممنف!نوجلعز

الأمة.هذهمجوسالقدريةكانتولهذا؟فعلهيخلقأحدكلأنزعم

القدريةأ:قال!حالنبيعنعمرابنعنداودأبوروى

)3(
فلاماتوالىان،تعودوهمفلامرضواإن،الأمةهذه،مجوس

)4(،
وهم."

:قالعنهاللهرضياليمانبنحذيفةعنأيضآداودأبووروى

الذينالأمةهذهومجوس،مجوسأمةألكل:!تاللهرسولقال

1/911.الباريفتح)1(

62.:الآيةالزمر،سورة)2(

قولهمفيالمجوسمذهبمذهبهملمفاهاةمجوسأجعلهمانما:الخطابيقال)3(

منوالشرالنور،فعلمنالخيرأنيزعمون،والظلمةالنوروهما:بالأصلين

وجلعزاللهإلىالخيريضيفونالقدرلةوكذلك،ثانويةفصاروا،الظلمةفعل

إلامنهماشيءيكونلاوالثر،الخيرخالقسبحانهوالله،غيرهالىوالشر

مضافانمعآوالأمرانخيرآالخيركخلقهالحكمةفيثرآالشر،وخلقهبمشيئته

معالمراجعواكتسابأ،فعلآ،عبادهمنلهماالفاعليندالىدايجادآ،خلقأاليه

5/66.داودأبيسننمعالسنن

67.-5/66للخطابيالسننمعالمومحهاداودأبيسنن)4(
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منهمامرضومن،جنازتهتشهدوافلاسنهمماتمنقدرلايقولون

سلحقهم1ناللهعلىوحقالدجالشيعتوهمتعودوهمفلا

.،)1(بالدجال

عن،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنأيضآداودأبووروى

تفاتحوهم،)2(.ولاالقدرأهلتجادلواألا:قال!والنبي

قال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنالترمذيوروى

نصيب:الإسلامفيلهمليسآدمبنيمنأصنفانىلمج!:اللهرسول

.ا)3(والقدريةالمرجئة

:الأشاعرةرأي

بينوسطآحلآالعبادوأفعالالقدرمسألةفيالأشاعرةأرادلقد

بنظريةفجاءوا،أخرىجهةمنوالمعتزلةوالقدريين،جهةمنالجبرية

..الكسب

المذهبفيالمسائلكبرياتمنالعبادأفعالمسألةوتعتبر

متكلميكبارمنوغيرهالأشعريالحسنأبوتناولهاوقد،الأشعري

وخلإصة،الاعتراضاتعلىوردواالحججوأوردوا،بالتفصيلمذهبه

يلي:ماالمسألةهذهفيالأشعريالمذهب

اكتسابها:غيرفيهاللإنسانوليس،لقهمخلوقةالعبادأفعالإن

الذيللفعلمكتسبإلاالإنسانوما،اللههوالحقيقيالفاعلأنأي

العبدقدرةتعلقهووالكسب،الإنسانهذايديعلىاللهأحدثه

الحقيقة.علىاللهمنالمحدثالمقدوربالفعلوارادته

5/67.نفسهالسابقالمصدر)1(

5/،84.نفسهالسابقالمصدر)2(

وابنعمرعنالبابوفي:وقال3/803،جامحهفيالترمذيالإمامأخرجه)3(

غريب.حسنحديثهذا،خديجبنورافععمر
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وجدناإنا:فيقولعقليأ،استدلالآذلكعلىالأشعريوششدل

الإيمانووجدنا،خالفلماخلافآمف!أباطلآفاسدآقبيحأالكفر

يكونأنإلىنفسهويجهديقصدالكافرووجدنامؤلمآ،متعبأحسنآ

شاءلوالإيمانووجدنا،قصدهبخلاففيكونحقآ،حسنآالكفر

علىكائنآذلكيكنلممرمضآولامؤلمأمتعبآيكونلاأنالمؤمن

حقيقتهعلىيحدثلاالفعلأنعلمناوقد..درارادتهمشيئتهحسب

لاحقيقتهعلىيحدثأنجازلولأنهعليها،أحدثهمحدثمنإلا

منلافعلآالشيءيحدثأنلجازعليههوماعلىأحدثهمحدثمن

حقيقتهعلىيحدثلمأنهصحذلكيجزلمفلمافعلآ،أحدثهمحدث

لولأنه،ذلكإلىقاصدوهو،عليههوماعلىأحدثهمحدثمنإلا

الأفعالتكونأنيؤمنلمقاصد،منلأحقيقةعلىفعلحدوثجاز

نأيؤمنلمفاعلمنلافعلحدوثجازلوأنهكما،كذلككلها

كذلك.كلهاالأفعالتكون

أحدثهمحدثللكفريكونأنوجبفقدهكذا،هذاكانوإذا

المحدثيكونأنيجوزولن،ذلكإلىقاصدوهوقبيحآمبطلآكفرآ

علىيكونحقآ،صوابأحسنآالكفريكونأنيريدالذيالكافرهوله

ذلك.خلاف

مرمضآمؤلمآمتعبآحقيقتهعلىأحدثهمحدثللإيمانوكذلك

إيلامهمنوقعماخلافالإيمانيقعأنجهدلوالذيالمؤمنغير

يكونأنيجزلموإذا،سبيلذلكإلىلهيكنلم،دىارماضهوإتعابه

حقيقتهعلىللإيمانالمحدثولاالكافر،حقيقتهعلىللكفرالمحدث

برتعالىاللههوذلكمحدثيكونأنوجبفقد،المؤمن

جسمذلكأحدثيكونأنيجوزلالأنهذلك،إلىالقاصد،العالمين

شيئآ)1(.غيرهافيتفعلأنيجوزلاالأجساملأن،الأجساممن

93.-38:اللمع(1)
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لأفعالهحقآالفاعلهوالإنسانكانلوأنه،الكلامهذاوملخص

يشتهيكماتأتيلاكانتولماويقصد،يشتهيمانحوعلىلأتت

الفاعلوهذا،الإنسانغيرآخرحقيقيأفاعلآثمأنبدفلاويقصد،

وجل.عزاللههو

:الاعتراضاتعلىالردفيذلكبعدالأشعريويأخذ

علىللأفعالمكتسبلاأنهأيضآنقوللالماذاومنها:-1

؟.اللهإلاالحقيقة

حركةفمثلآلهذا،ضرورةلاإنه:فيقولالأشعريويرد

تدللالكنهاحقيقتها،علىلهاالفاعلهواللهأنعلىتدلالاضطرار

الله.هوالحقيقةفيبهاالمتحركأنعلى

بينيكونأنيخلولاالعبدأنإلىيؤديذلكأنومنها:-2

عليها..الصبرعليهيجبوبليةشكرهاعليهيجبنعمة

والبلايا،وبليةنعمةمنيخلولاالعبدإنقائلآ:يردوالأشعري

وفي،والأسقامافيمراضمنكالمصائبعليهاالصبريجبمامنها

كالكفرعليهاالصبريجبلاماومنها،ذلكأشبهوماوالأولادالأموال

)1(.المعاصيوسائر

نأعلىيدلماالأشعريلمذهبالشهرستانيشرحوفي

وبين،والرعدةالرعشةمثلالاضطراريةالأفعالبينفرقالأشعري

حاصلة،الاختياريةالحركاتأنإلىراجعةوالتفرقة،الاختياريةالأفعال

:قالهذافعنالقادر،اختيارعلىمتوقفةتكونالقدرةأنبحيث

القدرةتحتوالحاصل،الحادثةبالقدرةالمقدورهوالمكتسب

الحادثةللقدرةتأثيرلاالأشعريالحسنأبيأصلعلىثم،الحادثة

إلىبالنسبةتختلفلاواحدةقضيةالحدوثجهةلأن،الأحداثفي

عبدالرحمنللدكتورالإسلاميينمذاهبوانظر45،ص،نفسهالسابقالمصدر)1(

1.556/بدوي

146

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قضيةفيلأثرتالحدوثقضيةفيأثرتفلو،والعرضالجوهر

والروائح،والطعومالألوانلإحداث!دححتىمحدثكلحدوث

السماءوقوعتجويزإلىفيؤدي،والأجسامالجواهرلإحداثوتصلح

يخلقبأنسنتهأجرىتعالىاللهأنغير،ا!مادثةبالقدرةالأرضعلى

العبدأرادهإذاالحاصلالفعلومعها،تحتهاأوالحادثةالقدرةعقيب

إبداعآ،تعالىاللهمنخلقآفيكونكسبآ،الفعلهذاوسمى،لهوتجرد

قدرته.تحتمجعولآالعبدمنوكسبآلىاحداثآ،

:فقالقليلآ،القدرهذاعنتخطىالباقلانيبكرأبووالقاضي

ليستولكنللإيجاد،تصلحلاالحادثةالقدرةأنعلىقامقدالدليل

بل،فقطالحدوثجهةعلىواعتباراتهوجودهأوالفعلصفاتتقصر

قابلآمتحيزآ،الجوهركونمن:الحدوثوراءآخروجودهاهنا

وهذه..ذلكوغيروسوادآ،ولونآعرضآالعرضكونومن،للعرض

.الأحوالمثبتيعندأحوال

نسبةتحتها،أوالحادثةبالقدرةحاصلآالفعلكونفجهة:قال

..الحادثةالقدرةأثرهووذلككسبآذلكيسمىخاصة

وأالقدرةتأثيريكونأن،المعتزلةأصلعلىجازف!ذا:قال

وجوهمنوجهفيأووالوجود،الحدوثهوحالفيالقديمةالقادرية

صفةهوحالفيالحادثةالقدرةتأثيريكونأنيجوزلافلتم،الفعل

علىمثلآالحركةكونوهو،الفعلوجوهمنوجهفيأو؟للحادث

العرضومنمطلقآالحركةمنالمفهومأنوذلك؟،مخصوصةهيئة

كلفإن،متمايزتانحالتانوهماوالقعود،القياممنالمفهومغيرمطلقآ

فرقآيفرقالإنسانأنالمعلومومنقيامآ،حركةكلوليستحركةقيام

لاوكما،ولامودعدوصامصلىلولنا:وبمنأوجدلولثابحنضروريآ

فكذلكالعبد،إلىيضافماجهةتعالىالباريإلىيضافأنيجوز

..تعإلىالباريإلىيضافماجهةالعبدإلىيضافأنيجوزلا

هيوأثرها،الحادثةللقدرةتأثيرآالباقلانيبكرأبوالقاضيفأثبت
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القدرةتعلقمنحصلتالفعلجهاتمنجهةوهي،الخاصةالحالة

بالثوابمقابلةتكونلأنالمتعينةهيالجهةوتلك..بالفعلالحادثة

ثوابعليهيستحقلاوجود،هوحيثمنالوجودفإن..والعقاب

هيوالقبحالحسنجهةفإن،المعتزلةأصبلعلىخصوصآ،وعقاب

الوجود،وراءذاتيتانصفتانوالقبحوالحسنبالجزاء،تقابلالتي

قبيح.ولابحسنليسموجود،هوحيثمنفالموجود

،حالتانهماصفتينإثباتلكمجازف!ذا-:الباقلانيأي-قال

حالةهيقالومن،الحادثةبالقدرةمتعلقةهيحالةإثباتليجاز

كيفومثلناها،هيماوعرفناهاجهتها،الإمكانبقدرفبينامجهولة

هي.

البيانهذاعنتخطىالجوينيالمعاليأباالحرمينإمامإنثم

وأما،والحسالعقليأباهفمماوالاستطاعةالقدر!نفيأما:قالقليلآ،

تأثيرإثباتوأماأصلآ،القدرةكنفيفهوبوجهلهاأثرلاقدرةإثبات

لا،أصلهمعلىوالأحوالخصوصأالتأثير،كنفييعقلفلاحالةفي

قدرتهإلىالعبدفعلنسبةمنإذآبدفلا،والعدمبالوجودتوصف

باستقلاليشعرالخلقفإن،والخلقالإحداثوجهعلىلا،حقيقة

منيحسالاقتدار،نفسهمنيحسكماوالإنسان،العدممنإيجاده

والقدرة،القدرةإلىوجودأيستندفالفعل،الاستقلالعدمأيضآنفسه

كنسبةالسببذلكإلىالقدرةنسبةتكونآخرسببإلىوجودآتستند

إلىينتهيحتىسببإلىسببيستندوكذلك،القدرةإلىالفعل

علىالمستغنيومسبباتها،للأسبابالخالقفهو،الأسبابم!ب

والباري،وجهمنومحتاج،وجهمنمستغنسببكلفإن.الإطلاق

فقر)؟(.ولالهحاجةلاالذي،المطلقالغنيهوتعالى

الإلهيينالحكماءمن-الجوينيأي-أخذهإنماالرأيوهذا

1/557،ال!صابقالمرجعالإسلاميينومذاهب99،-1/69والنحلالمللراجع)1(

بحدها.وما
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علىالمسببإلىالسببنسبةتختصولا،الكلاممعرضفيوأبرزه

حكمه،فذلكالحوادثمنيوجدماكلبل،والقدرةبالفعلأصلهم

وتأثيرإيجادآ،الأجسامفيالأجساموتأثيربالطيعالقوليلزموحينئذ

ورأيكيف،الإسلاميينمذهبذلكوليسإحداثا،الطبائعفيالطبائع

قالوا:،الجسمإيجادفييؤثرلاالجسمأنالحكماءمنالمحققين

فإنجسم،فيماقوةعنولاجسم،عنيصدرانيجوزلاالجسم

بمادتهأعني،جهتهمنلأثرأثرفلو،وصورةمادةمنمركبالجسم

،العدمبمشاركةلأثرتأثرتفلو،عدميةطبيعةلهاوالمادة،وصورته

وقوةالجسمأنوهو،حقفنقيضه،محالإذنفالمقدم،محالوالتالي

جسم.فييؤثرأنيجوزلاجسمفيما

فيوقوةالجسمعنتفكرآوأغوصتحققآأشدهومنوتخطى

لابذاتهجائزهوماكل:فقال،بذاتهجائزهوماكلإلى،الجسم

الجواز،بمشاركةلأحدثأحدثلوفانهما،شيئآيحدثأنيجوز

أثرفلوعدمأ،كان،وذاتهالجائزخليفلو،عدميةطبيعةلهوالجواز

وذلكالوجود،فيالعدميؤثرأنإلىلأدىالعدمبمشاركةالجواز

سواهوما،بذاتهالوجودواجبإلاالحقيقةعلىيوجدلافإذآ،محال

..الوجود.لحقيقةمحدثاتلاالوجود،لقبولمعداتالأسبابمن

بهذهكانإذاالجوينيالمعاليأبيالإمامكلامماخذأنالعجبفمن

)؟(.حقيقةالأسبابإلىالفعلإضافةيمكنفكيف،المثابة

ثرى،والنحلالمللكتابمنسقناهالذيالطويلالنصوبهذا

من،الأشاعرةعندالكسبنظريةويبينيشرحأنحاولالشهرستانيأن

المعاليفأبي،الباقلانيبكرأبيفالقاضي،الأشعريالحسنأبيلدن

نفسه،الشهرستانيعبدالكريمبنمحمدحتى،الجوينيعبدالملك

نأرأواالأشاعرةبأنالقوليمكنالذكر،الآنفالنصفيوبالتأمل

للقدرةأثبتبأنالباقلانيفعدله،تعديلهمنبدلاإمامهمموقف

1.565/الإيلاميينومذاهب1/99،والنحلالمللراجع)1(
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الفعل،لهذابكسبه،القدرةصاحببهسصفحالهوتأثيرآالإنسانية

الجوينيلكن،الثوابأوالعقابينالهاالتيهيالحالهذهوجعل

،الأشعريبهقالالذيالتأثيرنفيوشاوي،معقولغيرهذاأنرأى

وبينالعبدفعلبينحقيقيةنسبةقيامفأقرأبعدخطوةخطاولهذا

منتطردالنسمةوهذه،والخلقالإحداثأمورغيرفيلكن،قدرته

اللهأي،الأسبابمسببإلىنصلحتىباستمرار،سببهإلىفعل

وجل.عز

والفعلالفعلبينالسببيةنسبةقياميقررالجوينيأنهذاومعنى

منعنهيصدرماسببالإنسانإن:يقول،العبارةوبصريحالمباشر،

حالةبكلالخاصةالجزثيةالأسبابهذهيرجعولكنه،إراديةأفعال

تعالى.اللهوهوكلها،الأيب،بمسببإلىالأمرنهايةفي،حالة

نظريةشرححاولواالذينالمتأخرينالأشاعرةمتكلميكبارومن

عامالمتوفى،السنوسيالحسنييوسفبنمحمدعبداللهأبوالكسب

خلقآلقهالفعلينسب:قولهالمسألةهذهفيكلامههـومن598

قدرتينتحتدخولهفياستجالةفلاواقترانأكسبأوللعبدواختراعأ،

)1(.والكسبالخلقأعنيالتعلقجهةلاختلاف

مذهبإلىالمتكلمينفرقأقربهمالأشاعرةأنالحقيقةوفي

عندهم،واضحةغيرالكسبنظريةف!نذلكومع،الصالحالسلف

قيل:ولذلك

الأفهامإلىتدنومقولةتحتهحقيقةولايقالمما

النظاموطفرةالبهثمميعندوالحالطالأشعريعندالكسب

عندالكسبنظريةإلىمشيرأ،الحنفيالعزأبيابنقال

والعقابالثوابجعلتيعقللاكسبآأثبتتوطائفة:قال،الأشاعرة

الكتبإحياءدارطبعة،29صالدصوقيحاثيةمعللسنوسيالبراهينأمراجع)1(

العربية.
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)1(.عليه

الإنسانإنفهمها:عنالآخرهوجزالذيالرازيقالولهذا

مختار.صورةفيمجبور

فيأصحابهلأحدمثالأفذكريوضحهاأنفأرادالبغداديأما

العبدإلىالكسبنسبةمعالعبدبقدرةاللهقدرةاقترانفيهشبهتفسيرها

منفردآحملهعلىآخرويقدررجلحملهعنيعجزقدالكبير،بالحجر

ولاباقواهما،الحملحصولكانحملهعلىجميعآاجتمعافإذا،به

2(.حاملالمكونهعنبذلكأضعفهماخرج

وردالمثالهذاالحواليعبدالرحمنبنسفرالدكتورأوردوقد

يتجرأوبهالجبريةيعتمدالفاسدالمثالهذامثلوعلى:بقولهعليه

الضعيف،عذبالرجلينمنالأقوىأنلولأنه،المنكرونالقدرية

لأنالعقلاء،باتفاقظالمآيكونف!نهالحجرحملعلىوعاقبه

تجعلهلاالصوريةالمشاركةوهذه،الحملفيلهدورلاالضعيف

الحجر)3(.حملعنمسؤولآ

نأوذكرنابالجبر،اتهمواالأشاعرةأنإلىالإشارةمرتوقد

فيماأثرآالحادثةللقدرةأثبتمنفأما:بقولهذلكنفىالشهرستاني

بجبري.فليسكسبآذلكوسمى،الفعل

الجبر،إلىتؤولالكسبنظريةأنإلىالباحثينبعضويشير

أراد:قولهفيبذلكالحواليعبدالرحمنبنسفرالدكتورصرحوقد

الكسببنظريةفجاءوا،والقدريةالجبريةبينيوفقواأنهناالأشاعرة

437.صالطحاويةالعقيدةشرح)1(

زاهدمحمدبهوامشالإنصاف:التاليةالكتبراجعالموضوعهذافيللتوسع)2(

133،صالدينوأصول77،صالإقدامونهاية46،-45ص،الكوثري

261.-925صالحليلوشفاء311،صوالمواقف

ص،الحواليعبدالرحمنبنسفرللدكتورالعقيدةفيالأشاعرةمنهجراجع)3(

اكل.704الكويت،السلفيةالدار،الأولىالطبحة44،
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أماتأثير،أوللعبدقدرةأيتنفيلأنهاخالصةجبريةمآلهافيوهي

فضلآفهمهاعنأنفسهمالأشاعرةعجزفقدالفلسفيةالنظريةحقيقتها

)1(.لغيرهمإفهامهاعن

!!!

43.ص،نفسهالسابقالمرجع)1(
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الماشرالفحلى

والأثبياءبالرسلالايمان

+

ركنورسالاتهوأنبيائهوجلعزاللهرسلبجميعالإيمانإن

ألرسمولم)ةاقن:تعالىاللهقالفقد،الإسلاميةالعقيدةأركانمنأساسي

لاؤرسملإءجمنبرءؤملثكيةءبألتمةاقنتموآتمويخو!زئبمينإلزأنننلىبمآ

ؤتأبآدئ!ةاشا)قولوآ:وجلعزوقال")1(،زص!لإينآصمكتشزق

أويئؤقآؤألأسنتاوؤت!ثوتترإقمخقظكييلإبنجضإلى+أتنذؤقآإثياأننرذ

ت!ؤتخنيمهزآضوئئنئقنرق،زيهزينآقت!نوئأويئؤتماؤجميشىكولتى

!ث!)2(.ئسلئو!

والمرسلين،الأنبياءعددلنايحددنصالكريمالقرآنفيوليس

ونذيرآ،رسولآأمةكلفيبعثقدوجلعزاللهانفيهالذيوإنما

وآتجتبرأآلتةأغماوأآهمضزسمولاأقؤ!تنيئتقثنما)ؤتقذ:تعالىقال

في!سميروأآلف!نقةلمخ!حقتشدؤيتهمآدئابرهدىئنقعئهمآلظعوت

الأأتهئن)وإن!،)3(،آئمكذبينعم!ة؟%يه!فآننهروأألازضى

ييهاتدير!)4(.ضلآ

285.:الآية،البقرةسورة)1(

136.:الآية،البقرةسورة)2(

36.:الآية،النحلسورة)3(

24.:الآيةفاطر،سورة)4(
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بهخوطبمانصوهو،الرسلجصيعأخبارعلينايقصلموأنه

ئنيتهرقتلكينرشلأآزسمقاإؤثقذتحالى:قولمهفي!النبي

عقئث!)1(.تقصئضلئمقنؤيتفمغقتكضحتا

وعشرونخمسةفهمكتابهفيأخبارهمعليناالثهقصالذينأما

،الأنعامسورةفيمجتمعةأسمائهمذكروردعشر،ثمانيةمنهمنبيآ،

ترفعقوي!غلإئريزةاتتتقآحختتآ)ويفك:تعالىقولهفيوذلك

ويغقوبإشحق7تاووهسا!غايصمجيززئكإنئنثمآءئندرجمتى

وآيؤلبؤسمتتئنداوبذزتترءؤينقنلينهدياولؤحاهدشا!لأ

ؤجميم!ئوئحتئوبهرتا!آئمخبشيننجرىكذلكوهرو!ومويمىويوس!ف

ؤ!لآؤلوطأؤيولئ!قؤآئيتغؤإشتييل!آلم!ئيبزينتمقىإتتاش

فيذكروافقد،الباقونالسبعةوأما!!)2(،آلفلمينغلففحفنا

وصالح،،وشعيبوهود،،إدرشى:وهمالقرآنفيمتفرقةمواضع

.والسلامالصلاةعليهممحمدالأنبياءوخاتم،وآدم،الكفلوذو

.قالحيثالعلماءبعضنظمهموقد

وهموسبعةويبقىعشربعدمنثمانيةمنهمحجتناتلكفي

ختمواقدبالمختارآدمالكفلذووكذاصالحشعيبهودإدريس

ماعلىوالرسلالأنبياءعددبيانالأحاديثبعضفيجاءوقد

كم-شيراللهلرسولقلت:قالعنهاللهرضيالغفاريذرأبيعنروي

وكم:فقلتألفآ،وعشرونوأربعة،ألفمائة:فقالالأنبياء؟عدد

.غفيرآ.جمآعشروثلاثةثلاثمائة:فقال؟الرسل

لأن،عددهميحصرلاأنالعلماءبعضذكركماالأولىولكن

لتمتنؤمتهمعثتكقصحضنائن)يئهص:تعالىقولهظاهريخالفذللث

78.:الآيةغافر،سورة)1(

86.-83:الآيات،الأنعامسورة)2(
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%!)1(ءعىبرءكل
علئث!.لقصص

آضرتىنقترقالا:تعالىقولهأنعليهالتنبيهينبغيوالذيهذا

السماويةالرسالاتوحدةوهيمهمةحقيقةإلىيشيرزسمل!!)2(ين

إلاليستفهي،الدينوإقامة،الإشسانهدايةمنإليهتهدففيما

بعضهايشدمتعاونةمتساندةولبنات،واحدةسلسلةفيمتتابعةحلقات

هذهآخرهو!محمدوكان،الإلهيالوحيهوواحدبناءفيبعضآ

والمهيمنة،الخاتمةوالرسالة،الأخيرةالحلقةهيورسالته،اللبنات

بشيرآكافةللناساللهأرسلهالنبيينخاتمفهو،الرسالاتسائرعلى

ونذيرآ.

قال،السثةوفي،الكتابفيالحقيقةبهذهالتصريحجاءوقد

وماإتيثآؤحتنآوألدمم!لؤصابهؤضىماآلديبينلكه!)شرخ:تعالى

فية...!)3(،تئفرقوأؤلاآلذينآقصاآنوجمي!مىوموصئإئرهتمبو!وضتنا

إيز!ئمألئررسمو"لإيئألتاحص3ئآئها)قل:وجلعزوقال

مفخدقابآلحتئآتكتئبإليتث)وآنرت!:وتعالىسبحانهوقالجميثا!)4(،

الآياتمنذلكونحوغتت!!)5(ومهئيناآنحهئبينتدتهتتنئمما

الكريمة.القرآنية

الأنبياءومثلأمثلي:قالأنه-!زالثهرسولعنالحديثوفي

الناسفجعل،لبنةموضعإلافأحسنهبيتآبنىرجلكمثلقبليمن

لولاأجملهوماأحسنهماويقولونحسنهمنويتعجبونبهيطوفون

الصلاةعليهوقال(،النبيينخاتموأنااللبنةفأنا،اللبنةهذهموضع

نصرت:قبليالأنبياءمنأحديعطهنلمخمسأأعطيتأ:والسلام

78.:الآيةغافر،سورة)1(

285.:الآية،البقرةسورة)2(

13.:الآية،الشورىسورة)3(

.158:الآية،الأعرافسورة)4(

48.:الآية،المائدةصورة)5(
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رجلفأيماوطهورآمسجدآالأرض!ليوجعلتشهر،مسيرةبالرعب

لأحدتحلولمالغنائمليوأحلت،فليصلالصلاةأدركتهأمتيمن

وبعثتخاصةقومهإلىيبعثنبيكلوكان،الشفاعةوأعطت،قبلي

،.عامةالناسإلى

:والرسولالنبيتعريف

..العظيمالخبروهوالنبأمنمأخوذ:قيل:اللغةفيالنبي

النباوة،أوالباء،وسكونالمشددةالنونبفتح،النبوةمن:وقيل

لوحظاقدجميعآالمعنيانيكونأنمانعولا.المرتفعالمكانوهي

وهواللهعنالعظيمبالخبرآتفالنبي،اللغويالموضعهذافي

منيكونكذلكوهو،المؤمنينوعنداللهعندالقدررفيعكذلك

تبعثالرسلوكذلك:هرقلحديثفيجاءولذلك،قومهأشراف

قومها.نسبفي

.لغيرهوالموجهبالرسالةالمبعوثهو:اللفةفيوالرسول

إليهايدعوجديدةبشريعةاللهبعثهمنفالنبي:الا!طلاحفياما

جديدةبشريعةاللهبعثهمن:والرسول،سابقةشريعةلتقريربعثهأو

بينهمافالنبسةرسولآ،نبيكلوليس،نبيرسولفكلإليها.يدعو

منالنبي:وقيل.مطلقآأعموالنبي،المطلقوالخصوصالعموم

وأمربشرعإليهأوحيمنوالرسول.بتبليغهيؤمرولمبشرعإليهأوحي

بتبليغه.

وأحسنهاوالرسولالنبيبينفروقآذكرواوقد:العزأبيابنقال

،رسولنبيفهوغيرهيبلغأنأمرهإنالسماء،بخبراللهنبأهمنأن

منأخصفالرسول،برسولوليسنبيفهوغيرهيبلغأنيأمرهلمص!ان

منأعمالرسالةولكنرسولأ،نبيكلوليسنبيرسولفكل،النبي

وغيرها،النبوةتتناولالرسالةإذ،الرسالةمنجزءفالنبوةنفسها،جهة

بالعكس،الأمريل،وغيرهمالأنبياءيتناولونلافإنهم،الرسلبخلاف
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أهلها)1(..جهةمنوأخصنفسهاجهةمنأعمفالرسالة

النبيين:وخاتمالنبوةدلائل

:النبوةدلانل-ا

وآياتالنبوةدلائلعلىالعزيزكتابهفيوجلعزاللهأطلقلقد

السلامعل!موسىقصةفيتعالىقالو"البرهان"،ةالآية(لفظثبوتها

سبحانهوقالزئث!)2(،ينبرفتانيأقذيكواليد:العصامعجزةعن

لؤراإثييهغؤآزتتآزلبهغينبرهنفي2كئمأقذ!:محمدنبيثاحقفي

ئمينا")3(.

تعالى:قولهمنهاكثيرةمواطنفيوردتفقدالآيةكلمةوأما

)ؤآضمئم:وجلعزوقولهتئتز،)4(،ةايئخلمحضعموسقةاتئتا)ؤتقذ

وحكى!،)5(.أخرىةاتةمئو،غتريقبفحهتخرخخاعكإذلذك

وعنةاتهص!)6(،لحخآدت!تاقة"نذه:قولهالسلامعليهصالحعن

تحمآخلقآيئزئحتمينثآتزجثئكم)قذ:قولهالسلامعليهعيسى

ؤأبنرثآدتهببائيطيزآقتكونييمف!نفخآللتركثةصآلييزغنى

فيتذيخرو!ؤتاتأءممؤ!بماؤأنيثكمألت!با!آئتؤقئؤأفيؤآلاشز!ىألأئحضة

ئؤييب")7(.كنتر)نتتملأيةدلكفيإنيوت!خ

الأنبياءمعجزاتأنعلىتيميةابنالإسلامشيخركزوقد

النبواتكتابهفصوللبعضوعنون،وبراهينآياتوجلعزاللهسماها

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

167.صالطحاويةالعقيدةشرح

32.:الآية،القصصسورة

174.:الآيةالنساء،سورة

.101:الآيةالإسراء،سورة

22.:الآية،طهسورة

64.:الآيةهود،سورة

94.:الآية،عمرانآلصورة
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..وبراهينهمالأنبياءآياتفي+فصل:قالحيثبذلك

إلايكونلاوالدليل،لصدقهمالمستلزمةوالعلاماتالأدلةوهي

،غيرهوبينبينهمشتركآيكونلا،بهمختصآعليهللمدلولمستلزمآ

فماهو،انتفىالمدلولانتفىوإذا،المدلولتحققتحققهمنيلزمف!نه

ماالدليلبل،عليهدليلآيكونلاعدمهومعالشيء،وجودمعيوجد

تارةالنبوةعدمومعتارةالنبوةمعوجدفماوجودهمعإلايكونلا

وجودها.وجودهمنيلزممادليلهابل،النبوةعلىدليلآيكنلم

الخارقوهوبهايختصجنسدليلها:فقيلالناساضطربوهنا

ولي،ولا،كاهنولاساحر،لا،نبيلغيروجودهيجوزفلاللعادة

.وغيرهحزمكابنوغيرهمالمعتزلةمنيقولهمنذلكيقولكما

علىبهالاحتجاجبشرطللعادةالخارقهوالدليلبل:وقيل

يقولكما،والكرامةالسحر،فيمنتفوهذا،بمثلهوالتحديالنبوة

يعلىوأبيبكرأبيكالقاضيينالإثباتأهلمتكلميمنيقولهمنذلك

وغيرهما.

فيالمصنفكتابهفيذلكفيالكلامبكرأبوالقاضيبسطوقد

والسحروالكهاناتوالحيلوالكراعاتالمعجزاتبينالفرق

الوصفهوللعادةخارقآكونهمجردجعلواوهؤلاء،والنيرنجيات

نأوبين،للعادةخارقآيكونأنبدلايقالأنبينوفرقالمعتبر،

موجبآ،لاشرطآيجعلهالأولفإنالمؤثر،هوللعادةخارقآكونهيقال

موجبأ.يجعلهوالثاني

منإلايكونلاالقرآنوقراءةوالبيانالعلميقالأنبينوفرق

هناومنقارثآ،عالمآيكونأنيوجبحيآكونهيقالأنوبين،حي

بهذاالحكمتعليقوالسئةالكتابفيوليسهؤلاء،علىالغلطدخل

آياتفيهدانماالمعجز،لفظولا،العادةخرقذكرولابل،الوصف

بالأنبياء.اختصاصهايوجبوذلك،وبراهين
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تكونلا،اللهإلاعليهايقدرلاانشر!افيفقالواوأيضآ

لامماجنسهايكونبأن،للإنسولا،للجنولا،للملائكةمقدورة

منكانتد!اذا،حيةالعصاوقلب،ا!وتىكماحياءالثه،إلاعليهيقدر

المشرقمنوالقفز،الجبالحملمثل،للعادةخارقةلكنهاالعبادأفعال

لهمففيهالبشرمثلهعلىيقدرالذيالمخلوقوالكلام،المغربإلى

:قولان

.معجزةيكونأنيصحذلكانأحدهما:

بأن،ذلكعلىالمخلوقإقدارهيإنماالمعجزةأن:والثاني

ومنبكرأبياختياروهذا،المعتادةقدرتهعنخارجةقدرةفيهيخلق

)1(.يعلىأبيكالقاضياتبعه

دلاثلوبراهينهمالأنبياءآياتتسميةعلىالعلماءاصطلحوقد

فيمشاحةولاالأنبياء،معجزاتأو،النبوةأعلامأو،النبوة

الكتابألفاظنستخدمأنوالأفضلالأولىكاند!ان،الاصطلاح

عنهم.اللهرضيالصالحالسلفنهجهوكما،والسئة

وفي،لمسماهالاسممطابقةفيأبلغوالسئةالكتابألفاظإنثم

اللهأنعلىتيميةابنالإسلامشيخنصوقد،المدلولعلىالدلالة

:قالثم،إليهالإشارةتقدمتكما،وبراهينآياتالنبوةدلائلسمى

لهمآياتإلاقطتكونفلاينتقضلامطردلمسماهمطابقاسموهو

:أقوالثلاثةذلكفيفللناس،العادةبخرقتسميتهاوأما،وبراهين

معجزةهوخرقفكل،منعكسمطردلهاحدذلكأنأحدها:

.عادةخرقفهوللنبي

نأفيجبلها،بحدوليسفيهاشرطالعادةخرقأن:والثافي

وما44صالنبواتراجع،ضعيفالفرقوهذا:تيميةابنالإسلامشبخقال)1(

بعدها.
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لنبيآيةيكونللعادةخارقكلليسولكن،للعافىةخارقةتكون

،النبوةدعوىمثلمخصوصوجهعلىيقعأنبل..الم!اعةكأشراط

معارضته.عنالناسعجزمعبمثلها،والتحديبها،والاستدلال

،شرطولابحد،ليسللعافىةخارقةكونهاأن:الثالثوالقول

نإأيضآ:لهمويقال:الكراماتفيمناظرتهفيبكرأبوالقاضيقال

،للعادةخارقةتكونأنالمعجزةالآيةفييشترطلامنالناسمن

بمثلها،التحديمعاللهفعلمنكانتاذاآيةتكونإنما:ويقول

الصادقادعائهفييشتركأنيمكنلاوجهعلىفدلالتهاالنبوةودعوى

.يدهعلىفعلتلمنآيةكانتالوجههذاعلىظهرتفإذا،والكاذب

دمانلأحدآيةالساعةأشراطتكنلمولهذابهذا،المجيبونقال

قولعندزيدموتولأن،نبوةدعوىمعهايكنلمإذالعادةخرقت

عندماتف!ذا،موتهدعائيعندزيدآ،اللهيميتأنآيتيالرسول

منوغيرهالإنسانفيالموتفعلكانلىان،لهآيةذلكصاردعوته

131(.معتادالحيوان

:النبوةإثباتفيوالسثةالكتابمنهج

نأبهايمكنالتيالطريقةنفسالنبوةإثباتفيواجدونإننا

والشعراءوالأدباءوالفلكيينكالأطباءالبشر،فيالعلماءمنأنواعآنثبت

العلميدعيأحدمنفما،المختلفةوالعلومالمعارفميادينفي

وجوهلهوالكاذبالصادقبينذلكفيوالتفريقإلامقالةأوبصناعة

)2(.والأعمالالعلومأشرفعلىمثشملةوالنبوة،كثيرة

ونختاركثيرةالنبوةعلىللاستدلالوالعقليةالنقليةالمسالكإن

ذلك:بيانيليوفيماالنبوةإثباتفيالقرآنيالمنهجعليهاقامثلاثةمنها

يليها.وما928صنفطالسابقالمصدرراجعالموضوعهذافيللتوسع)1(

العقيدةوشرح82.ص،تيميةابنالإسلاملشيخالأصفهانيةالعقيدةشرحانظر)2(

016.-158ص،الحنفيالعزأبيلابنالطحاوية
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الحسبة:الخوارق-أولأ

الأنبياء0أيديعلىتظهرالتيللعادةالخارقةالأفعالبهاونعني

بمثلها،الإتيانعنالمنكرونيعجزجيث،والسلامالصلاةعليهم

لإبراهيمالنارإحراقعديمذلكومثالمحضأ،الهيآفعلآلكونهاوذلك

بقولهالإشارةوإليهوسلاما،بردآعليهوكونها،والسلامالصلاةعليه

صالحوناقة!")1(،إتريصعلىوص!بئابزبمكاسرفىيختار)ففنآ:تعالى

أدت!تاقةقلى،ءإؤتقؤير:صالحلسانعلىتعالىقال،السلامعليه

عذابئأصبئبشو:تممئوهاؤلاألئ!أزضىفىآئحلفذزوهاءايةئحتم

غنروشكلذدنثآئارثقثةدار!ئمفيتمتتواققالمقغقروها!قييمب

برخمزمع!ةاقنوأوالرييئصنلحاتختناآتيتاصماق!ا!مكنماو7

آلوجمتوأضذ!آتحزيزأتقيرئئوزتبنإنتيزمبديخرتيو-مقشآ

!،)2(.تجثعب%؟تيريتمفيف!ضمحوأآلضتثحةخملموأ

العصاانقلابمنالسلامعليهموسىيدعلىظهرماوكذلك

سوء)3(.غيرمنبيضاءجيبهمنيدهل!اخراجتسعىحية

الأكمهإبراءمنالسلامعليهعيسىيدعلىاللهأظهرهوما

الثه)4(.لإذنالموتىهـاحياءوالأبرص

محمد!نبيناالأنبياءخاتميدعلىالنوعهذامنظهروقد

فصلتوقدالمقاصد،شارحيذكركماألفعلىتربو،كثيرةخوارق

،والخوارقالمعجزاتتلكومن)5(،مستقلةبمؤلفاتوخصصت

بينمنالماءونبعالقمر،وانشقاق،والمعراجالإسراءمعجزة

96.:الآيةالأنبياء،سورة)1(

67.-64:الآياتهود،سورة)2(

22.-02:الآيات،طهسورةفيذلكورد)3(

94.؟عمرانآلوفي،011:الآية،المائدة!ورةفيذلكورد)4(

.عياضللقاضيالثفاوكتابالنبوةوأعلامدلائلكتب:ذلكفيراجع)5(
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النبي!منهانتقلحينالمدينةمسجدفيالجأعوحنينيق!،أصابعه

مماذلكغيرإلى،مسمومةبانهاخيبريومالشاةوشهادةالمنبر،إلى

الستة.بهجاءت

شاهدهالمنبالنسبةالنبينبوةعلىدليلآتعتبرالخوارقوهذه

والسئة،الكتابمنالمتواتر،الخبرطريقعنلغيرهوبالنسبة،مباشرة

كونهممعالكذبعلىالناقليناتفاقعدمفيهيؤمنالذيوهو

جماعة.عنجماعة

بظهوروالأخبار،كئيرةالن!بوةودلائل:البيهقيالحافظيقول

ففيمتواترةغيرأعيانهاآحادفيكانتلىانوهي،ناطقةالمعجزات

مثاكلمنهاشيءكللأن،المعنىطريقمن،متظاهرةمتواترةجنسها

وجوهأحدوهذا،للعاداتناقضللخواطرمزعجأمرأنهفيلصاحبه

العذر)1(.بهاوينقطعالحجةبهايثبتالتيالتواتر

الشخصي:المسلك-ثانيآ

وأفعاله،،وأخلاقه،صفاتهمنالرسالةمدعيحالبهويراد

المدعيعرفإذاأنهالنبوةعلىدالآذلككونفيوالوجه،ونسبه

العقل،وكمال،الأخلاقوكرم،القولبصدقوالاستفاضةبالخبرة

صدقهعلىدليلالشصخصفيذلكاجتماعف!ن،والنسبالمنبتوطهارة

الرسالة.دعوىفي

البصمريالكمالصفاتذكرأنبعدعياضالقاضييقول

الأنبياءجميعصفاتأنو)ياكاللهوفقنااعلم:وخلقآخلقآي!للرسول

،الصورةوحسن،الخلقكمالمنعليهموسلامهاللهصلواتوالرسل

لأنها،الصفةهذههي،المحاسنوجميع،الخلقوحسن،ال!نسبوشرف

الثهصلواتلهمالجميعوالفضلالبشريوالكمال،الكمالصفات

127.صالسلفمذهبعلىالاعقاد)1(
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ولكن،الدرجاتأرفعوفىرجاقهم،الرتبأشرفرتبهمإذ،عليهم

بعض)؟(.علىبعضهماللهففل

الأنبيا-لجميع،وجلعزاللهأثبتهقدالبثريالكمالوهذا

ؤيغقوبإشخقت!"،أووهثنا:تعالىقال،والسلامالصلاةعليهم

وآيؤلبوم!لئئنداودذزتتهؤينقتلمنهدياولؤحطهدشاصلأ

ؤجميمتىؤتختئؤبهيرتا!آنمخي!يينتجرىكذلكوكرونومويمىويوسصف
صصحصرءط

ؤئحلاولؤطاويؤلئ!وآئيتعوإشميل!آلمئييينفنقيواتالم!

ؤهذتتفرؤأتجتئتتنمؤإضيخت!ؤذزتيهخةاتآبهضؤمق!آلفلمينغلفضعفنا

ؤثؤة2جمامقي!ث!آ:من9صثكلإىآلئ!ئدىدلك!صمتقييرص!زوإك

وآلحكرآكننبءائتتفئمآثذينأكلؤثبهلت!مملونءنوائاعتثصتحلىآشركو%

أؤقبذ!ببهييريئكاتتمئ!وأقؤئايهاؤنهآققذئؤ+ءكاتكئزمإنؤألت!ؤ

0،)2(..أ!د:.قيئذلئئمآلتةقذىآلديئ

ويذعوشآآلختزلئفيلمجنيرعوئ!انؤاأإقهتم:تعالىوتال

خمثمعبجمر")3(.بآو!الؤأت!ضآزنجا

والحكموالاصطفاءوالصلاحالهدىبأوصافالأنبياءفوصف

ماعلىدليل،تعالىاللهمنوالخشيةالخيراتفيوالمسارعة،والنبوة

ورسلهلأنبيائهوجلعزاللهوهبهالذيالبشريالكمالمنإليهاشرنا

)تاتك:وجلعزيقولجم!محمدنبيناوفي،والسلامالصلاةعليهم

فيةئحتم)تقذ:وتعالىسبحانهويقول!")4(،عظيرنخيلقلى

يآئمؤيخينخمئحمحيرطىغنتضماخمئرعقيزآنفسمحخزم!وهـئن

،)5(-.ءصبرص!
)!تيئة:السلامعليهنوحفيتعالىويقول،!9روهـزجير

1/188.الشفا)1(

09.-84:الآيات،الأنحامصورة)2(

09.:الآيةالأنبياء،سورة)3(

.4:الآية،القلمصورة)4(

128.:الآية،التوبةسورة)5(
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!حيى:وفي!!)1(،ثصكلراعتداكأت!إئكلتغصصفنامن
وفي!،)3(،غصئاتجتازاتكقؤلزبؤيذئرؤترأتجاتمئا)ؤكألت

آفقةتآفزؤتمن!تت!ازسئولاؤتمنآآتؤغلىصحابنتمن)إت!:إسماعيل

آلعئذ)يغمداود:و!ي!!)3(،ترجميازيهجمنذؤكأ!ؤآلربهؤؤثآلضقؤؤ

")4(.أؤأبإته،

منذلكنحوإلى!)5(،ظرا!ؤ؟إرسضإإن:إبراهيموفي

طباعهموكرم،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءصفاتفيالآيات

)6(.كثيرةوهيوأخلاقهم

ع!زمحمدنبوةعلىالمسلكبهذاالاستدلالإلىالقرآنأرشدوقد

كالسحرغيرهأوبالجنونيتهمونهكانواممن،معارضيهعلىالردسياقفي

ئتئيتؤتقومؤاآنيؤحد؟أعظكطإيخضآتتمأ!:تعالىقال.والكهانة

غذا!تدئتينلكمتديرإلأممؤإنجتؤقنبصاحبكرقاتئق!روأثضؤفزدى

ع!النبيأمرفيالتفكيرإلىوجلعزاللهأرشدفقد!!إ7(،ثملإير

.والسلامالصلاةعليهنبوتهصدقمنللتثبتالعقلميزانواستخدام

بلالفهخالصآقيامآأي:الآيةهذهتفسيرفيالقاسميقال

فيأيتتفكروا،ثمواحدآ،وواحدآاثنيناثنين،مراءاةولامحاباة

ورفع،الأخلاقوإصلاحوالصلاحالهدىمنبهجاءوما!ز،أمره

الأرضفاطرعبادةإلىالأوثانمنمنهاأحطهوماعبادةعنالنفس

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.3:الآيةالإسراء،سورة

.14-13:الآيتان،مريمسورة

55.-54:الآيتان،مريمسورة

03.:الآية،صسورة

.114:الآية،التوبةسورة

-1/188اليحصبيعياضللقاضيالمصطفىحقوقفيالصصفاكتابراجع

.791

46.:الآيةسبأ،سورة
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مصافإلىالرؤساءلىانزالالتقاليد،ونبذالأحسنواتباع،والسموات

محاسنمنذلكغيرإلىوا!مساواةالإحظءافيرغبةالمرؤوسين

وقوله،ذلكفيالمؤلفةالكتبفيالمعروفةوخصا!مهالإسلام

ماأنعلىلهممنبهمستأنفجنونأيجئة،ئونيصاصبم)قا:تعالى

ع!ي!عنهوالتعبيرصدقهترجيحفيكافعقلهرجاحةمنعرفوه

أظهرهمبيننشألأنهبينهممشهورمعروفحالهأنللإيماءبصاحبهم

)1(.والفعلالقولوسدادالحلمورزانةالعقلبقوة

جتإ"قنبصاجبكر،قا:تعالىلقولهتفسيرهفيالشوكانيوقال

النظرطريقةعلىللتنبيهمسوقةتعالىاللهجهةمنمستأنفة:قيل

لهنفسهيعرضلا،الكبيرةوالدعوى،العظيمالأمرهذابأنوالتأمل

وقد،الكذبمنإليهينسبومافيه،يقالبمايباليلامجنونإلا

سيمالا،دعواهفييصدقوهأنفوجبعقلآ،الناسأرجحأنهعلموا

يفتريممنيكنلمأنهعلىوإجماعهمالواضحةالمعجزةانضماممع

)2(.وعمرهمعمرهمدةكذبآعليهجربواقدولا،الكذب

قددهاذ:قالحيثالمسلكبهذاالاستدلالعنالألوسيتحدثوقد

واذكاهمقولآوأصدقهمعقلآالناسأرجحوالسلامالصلاةعليهأنهعلمتم

البشرية،للكمالاتوأجمعهم،عملآوأحسنهم،علمآوأفضلهمنفسآ

لهاتخرمعجزاتذلكإلىانضموقدفكيف،دعواهفيتصدقوهأنوجب

)3(.الجبالصم

منبهعرفماكانإذالمسلكبهذانفسه!النبياستدلوقد

فيصدقهعلىبهواستدلإليهاستندالذيالأساسهووالأمانةالصدق

مرةلأولالناسجمعفقد،الأقربينعشيرتهبينبهاجهرحينمادعوته

البابيعيسى،عبدالباقيفؤادمحمد:تصحيح14/6694،التأويلمحاسن)1(

.وشركاهالحلبي

4/334.القديرفتح)2(

.155-32415/الألوصيتفمير)3(
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أخبرتكملوأرأيتم:قريشبطونأيا:لهمفقالالصفاجبلرحابفي

ما،نعمقالوا:3مصدقياكنتم،عليكلتغيرأنتريدبالواديخيلآأن

.(.كذبآ.عليكجربنا

علىعنهاالثهرضيخديجةالمؤمنينأماستدلتالمسلكوبهذا

وقالالوحيبنبأالرسولأخبرهافحينما،والسلامالصلاةعليهنبوته

اللهيخزيكلاوالثهكلا:لهقالت،نفسيعلىخشيتقدإنيلها:

وتقري،الكلوتحمل،الحديثوتصدق،الرحملتصلإنكأبدأ

)1(.الحقنواثبعلىوتعين،المعدوموتكسب،الضيف

الذيالحديثفيجاءفقد،الرومملك-هرقل-بهاستدلكما

فيكمأنهفذكرتنسبهعنوسألتك:سفيانلأبيقالأنهالبخاريرواه

كنتمهل:وسألهقومها،أنسابفيتبعثالرسلوكذلك،نسبذو

فقد:هرقلقاللا،ةفقالقال؟مايقولأنقبلبالكذبتتهمونه

فيكذبيذهبثم،الناسعلىالكذبليدعيكنلمأنهعلمت

)2(.اللهعلى

النوممط:المسلك-ثالثأ

فيالرسولصدقعلىالاستدلالهوالنوعيبالمسلكالمرادإن

التيالأصولفيالسابقينالأنبياءدعواتمعدعوتهباتفاقالنبوةدعوى

بالعقلعلموماوالخير،الحقإلىالدعوةبذلكونعنيبها،جاؤوا

نبينانبوةعلىالنجاشياستدلالمسلكوبهذاوالخير،الحقجنسمن

منبدينهمفرارأعليهالقادمينالصحابةاستخبرلماف!نهجمي!محمد

آياتلبضعسماعهبعدقال،القرآنواستقرأهمبهيخبرعما.قريش

مشكاةمنليخرجموسىبهجاءوالذيهذاإن:مريمسورةمن

المصدر.وحدةعلىتدلالكلامطبيعةأنلهتبينأنهأي،واحدة

29.صالأصفهانيةالعقيدةثرح)1(

1.091/الشفاء49،صالابقالمصدر)2(
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نوفل،بنورقةالطريقةبهذهالاستدلالإلىالنجماشيسبقوقد

حدثماحقيقةعنعنهاالثهرضيخويلدبنتخديجةسألتهعندما

عليهموسىيأتيكلانالذيالناموسهوهذا:بقولفأجابهاقيللنبي

.السلام

مافذكر،تيميةابنالإسلامشيختحدثالمسلكهذاوفي

وأمرحكممنبهجاءبمايالنبيصدقعلىالاستدلالأنخلاصته

جهتينمنونهي

النبيين.سائربهجاءلمابهجاءماموافقة:الأولى

جنسمنالصريحوالعقلبالفطرةمعلومهولماموافقته:الثانية

)؟(.والكذبوالصدقوالشروالخيروالباطلالحق

الاستدلالوهوالنوعيةالدلالةلهذهآخرمجالآيضيفكما

الرسلأعداءوخذلان،وأتباعهمالرسلنصرفيتعالىاللهبستة

ؤالدليئرمماناثنتص!رأإتا:تعالىقولهإليهيشيرماعلىوأشياعهم

هذاتيميةابنيشرح!،)2(آلأثئهدتقوئموئيزتمألاتاالختؤةنيءامنو(

نصرفيالقرآننصوصمنالكثيرويذكرمستفيضآشرحآالمجال

وهود،،نوحكقومبهمالعذابدهانزال،لهمالمكذبينوعقاب،الرسل

)3(.السلامعليهموموسى،وصالح

موضع،غيرفيمتعددالقرآنفيهذاومثل:يقولثم

النصرمنلهمحصلومابهمآمنومنرسلهقصمىتعالىاللهيذكر

لهمحصلوماوكذبهمبهمكفرمنوقصص.العاقبةوحسنوالسعادة

صالضلالمنالمنقذالغزاليكتابوانظر501،صالأصفهانيةالعقيدةشرح)1(

محمود.عبدالحليمالدكتور:تحقين،183-184

51.:الآيةكافر،سورة)2(

501.-99صالأصفهانيةالعقيدةثرح،تيميةابنالإصلامشيخ)3(
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..العاقبةوسوءوالعذابالبلاءمن

وبرهم،الرسلصدقعلىوالبراهينالأدلةأعظممنوهذا

بالبصريعلمذلكأنبثنسبحانهإنهثم،وفجورهخالفهممنوكذب

الدالةآثارهمرأىأورآهملمنوالمشاهدةفالبصربهما،أوالسمعأو

فيجرىبماالأخباركتواترالعلمتفيدالتيفبالأخباروالسمع،عليهم

البصرواشتراكالنمرود.معالشليلوقصة...وفرعونموسىقصة

الأخبار)1(.تواترمعالآئاربعضيثاهدكماوالسمع

تسلكالطريقوهذه:بقولهالنوعيالمسلكهذاعموميقرركما

واحدحقفيوتفصيلآ،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءحقجملة

علىجملةوالخيرالحقمنيعلمهبماالمستدلفيستدل.بعينهواحد

يعلمهلمماعلىوصدقهبعلمهيستدلثم،وصدقهصاحبهعلم

تفصيلآ.

والكذبوالصدقوالشروالخيروالباطلالحقبجنسوالعلم

بنوعليهاتفقمماذلكجملةبل،الصريحوالعقل،بالفطرةمعلوم

231(.ومنكرمعروفآيسمىولذلك،آدم

ذلكويبدو،النبوةعلىالأدلةأقوىالنوعيالمسلكويعتبر

الدالةالخالدةالمعنويةالنوعيةالمعجزةالكريمالقرآنفيأوضحبصورة

ى!ر.محمدنبوةعلى

ا:وبراهينآياتهيالتيأالقرآنمعجزة

وهو،الكريمالقرآنهيالخالدةالمعنويةالمعجزة

للتعبد،مبينعربيبلفظقيمحمدنبيناعلىالمنزلتعالىاللهكتاب

منه.سورةبأقصروالتحديبتلاوته

301.-201صنفسهالسابقالمصدر)1(

501.صالابقالمصدر)2(
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عليهمحمدالرسلخاتمنبوةعلىالكبرىالآيةهووالقرآن

جملتهفيفالقرآن،كثيرةآياتعلىمشتملةآيةهوبلوالسلامالصلاة

لادائمةوهي،وكونية،عقلية،كثيرةآياتتفصيلهوفي،علميةآية

الكونيةالمعجزاتبخلاف،أمةأوبعصرتختصلاوعامة،تزول

منالرسالةعلىأدلوهورآها،وبمنبعصرماخاصةف!نها،الحسية

غيربهموحىعلمفهو،علميالرسالةموضوعلأنالكونيةالآيات

علىالهدايةعلومفظهور،الحقإلىالخلقهدايةبهيقصدمكتسب

ولامعهدولا،مدرسةيدخلولممعلمإلىيجلسلمأميلسان

منالرسالةعلىأدل،وبلغاءهمالعربفصحاءأعجزتبعبارة،جامعة

لاالقطعيةالعلميةالآيةإذ،الكونيةالآياتمنونحوهاموسىعصا

غيرغريبأمرهيالتي،الكونيةالآيةفيكالجدالفيهاالجداليمكن

.وغيرهكالسحرالنادرةالأمورمنبكثيريشتبهمعتاد

ةائتتفئمقآلدينآتعتنثالكآئرتتآ)يهذلك:تعالىاللهقال

إلأئاتتتآتختاؤتاحةئؤضمنقنقؤلأءترمقيل!ئؤشوئآليهتت

ييينربرعظمؤلايهتغمونقئ!مونتئلؤاكنتؤقا!آت!يرون

أوتؤأآلذليئص!دورفيتئنتةالثخموتل!آلمتطلونلأزتابإص!

علت!أنز!تؤ!ؤقالؤأ!آلاللمون!!يايخقنآتخحاوماآلهقر

ئب!تذلزآنأق!ئضآآلتمغدالأيثإئمافلزئهئنةاتت

دلثلطإتلمخهزيتلىآت!هصفلمختكآئزلناآتآتكفهضآؤثز

!")1(.ئؤمنؤتيقؤ2ؤثرتحرىتزئحة

فذكرالأنبياء،علاماتعنمقدمتهفيخلدونابنتحدثوقد

علىالدلالةقوةفيالمعجزاتمنغيرهاعنوتميزهاالقرآنيةالمعجزة

:قالحيثذلكفيالوجهوبينقيمحمدنبوة

وهي،بصدقهمشاهدةلهمالخوارقوقوعأيضآعلاماتهمومن

51.-47:الآيات،العنكبوتسورة)1(
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نجس!نوليست،معجزةبذلكفسميتمثلها،عنالبشريعجزأفعال

قدرتهم.هـحلغيرفيتقعوإنماالعباد،مقدور

دلالةوأوضحهاوأشرفهاالمعجزاتاعظمانفاعلمذلكتقررهـاذا

تقعالغالبفيالخوارقفإنءلمجب!ر،محمدنبيناعلىالمنزل،الكريمالقرآن

مصدقة.شاهدةبالهمعجزةوياتي،النبييتلقاهالذيالموحىمغايرة

فشاهدهالمعجز،الخارقوهو،المدعىالوحيبنفسههووالقرآن

الوحي،معالمعجزاتكسائرلهمغايردليلإلىيفتقرولا،عينهفي

فيه.والمدلولالدليللاتحاددلالةأوضحفهو

ماالآياتمنأعطيوقدإلانبيمنأما:فقولهمعنىوهذا

إلي،اللهأوحاهوحيأأوتيتهالذيكانهـانماالبشر،عليهآمنمثله

،.القيامةيومتابعآأكثرهمأكونأنفأرجو

وقوةالوضوحفيالمثابةبهذهكانتمتىالمعجزةأنإلىيشير

لوضوحها،أكثرلهاالتصديقكان،الوحينفسكونهاوهو،الكلالة

والأمة.التابعوهواحؤمناالمصدقفكثر

بقيتمامعجزتهبقاء:المحققينعندأيضآالحديثمعانيومن

الحاضرإلايثماهدهاولم،للحينذهبتالأنبياءمعجزاتوسائرالدنيا،

)1(.القيامةيومإلىقرنبعدقرنعليهايقفالقرآنومعجزةلها،

الكريم:بالقرآنالتحدي

بالصفاتالموصوفالثهعندمنالمنزلالقرآن:الشوكانيقال

المعارضونعجز،اللفظوجزالةالنظموحسنالبلاغةكمالمنالجليلة

حال)2(.كلعلىبمثلهالإتيانعن

القرآنضوءفيالعقيدة:كتابهفي)براهيمعبدالعليمصلاحالدكتورعننقلأ)1(

288.صالكريم

3/257.القديرفتحراجع)2(
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بهمسالكآ،بالقرآنلنبوتالمعارضين!الرسولتحدىلقد

نأتحداهمثمفعجزوا،،بمثلهياتواأنأولآفتحداهم،التدرجطريق

التحديإلىأخيرآبهمانتهىثمفعجزوا،شله،منسوربعشريأتوا

إ!.فعجزوا،مثلهمنواحدةبسورةيأتوابأن

قذابيثلييمتؤأآنخؤآلجنآقيلنقآضضعمقل!إئر:قعالىقال

وقال!")1(،خمييهريتفعننتغصهئم؟تؤتؤبمثنهتأتؤنلاآنفؤايئ

ئنأشتطغئصمزوأدغوأثلرءبسئو!رفألؤاقلأئئرجيفولرنإآئم:وجلعز

!تبيفيئحنمغ)قىإن:شانهجلوقال!")2(صيصكنغإنألئ!ولؤ

نإأدت!ذونيينثمهدآبهئمؤآذغوايثلإءينبئوزفآلؤأغبئبمقيئرلنآيضا

آناشؤلؤبااثيئألتازقأتمؤأتققلؤأؤثنتفتفوأثنم؟ن!صلىتمينكنئز

!9)3(.يمبزنأيخدتؤآيخقازة

الكريم:القرآنإعجاؤ

يأتيأنالبشرمنايآويتحدىالقرآنتحدىالكريمةالآياتبتلك

عجزيكونناحيةوأيةمجالأيفيولكنمنه،سورةأقصربمثل

.؟.القرآنبمثلالإتيانعنالبشر

عنكشفآكتبوهفيماالعلماءمنكثيرأجابالسؤالهذاعن

:القرآنفيالإعجازأوجه

وجههلالعلمأهلبينالخلافوقعوقد:الصموكانيقال

عنالخارجةالبلاغةمنالعليةالرتبةفيكونههوالقرآنفيالإعجاز

لهمسبحانهاللهمنللصرفةالمعارضةعنالعجزكانأوالبشرطوق

"4(.الأولوالحقيعارضوهأنعن

88.:الآيةالإسراء،صورة)9(

38.:الآية،يونىسورة)2(

24.-23:الآيتان،البقرةسورة)3(

1/53.القديرنتحراجع)4(
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النظم،حسنفيوالمثية:قالحيثذلكإلىحيانأبوأشاروقد

،يكونوماكانمما،بالغيبوالإخبار،الأسلوبونجرابة،الوصفوبديع

والحكم،،والمحصصوالوعيد،،والنهيالأمرمنعليهاحتوىوما

.)1(والتبديلالتحريف!نوالأمن،والصدق،وإلأمثال،والمواعظ

يلي:فيمانجملهاالقرآنإعجازأوجهمنالعلماءذكرهماوجملة

منالقصوىوالدرجةالفصاحةمنالعلياالدرجةفيكونه-ا

فنفيومهارتهم،الكلامبأساليبإحاطتهممعالعربفأشرافالبلاغة

سورةأقصربمثلالإتيانعنعجزوا،للإسلامعداوتهموفرط،البيان

إلىالقرآننسبواولذا،للطعنمجالآفيهيجدواولم،القرآنمن

وحسنفصاحتهمنتعجبآالمبهوتالمحجوجشانهووهذاالسحر،

شعرأوالخطباءخطبجنسمنليسبأنهوأقروا،وبلاغتهنظمه

فيقريشزعيم،المغيرةبنالوليدفعلهماهووهذاالشعراء،

فقرألمجسرالنبيإلىجاءأنهعكرمةعنرويفقد،والبلاغةالفصاحة

عم،أي:فقالفأتاهجهلأباذلكفبلغ،لهرقفكأنه،القرآنعليه

ليعطوكه:قالولتم؟قال.:مالآ،لكيجمعواأنيريدونقومكإن

مالآ،أكثرهامنأنيقريشعلمتقد:قال،يقولهلماتتعرضفإنك

:قال،لهكارهلهانكقاللمامنكرأنكقومكيبلغقولآلهفقل:قال

يشبهماواللهمني،بالأشعارأعلممنكممافوالله:قالفيه؟أقولوماذا

،لطلاوةعليهوان،لحلاوةلقولهإنواللههذا،منشيئأيقولالذي

وماليعلووانه،تحتهماليحطموإنه،أسفلهمغذق،أعلاهلمثمروإنه

فيه،تقولحتىقومكيرضىماوالله:جهلأبوفقال..عليهيعلى

يؤثرأييؤثر،سحرهذا:قالفكرفلما،إليهأنظرحتىفدعني:قال

!!)2(.وجهانخقتؤتن)دور!:تعالىقولهفيهفنزل،غيرهعن

1/401.المحيطالبحرتفير)1(

سورةمنوالآيات236،صمحمودعبدالحليمللدكتورالنبوةدلائلراجع)2(

25.-11:المدثر
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معالسابقينالأنبياءقصص:مثلالماضيةبالغيوبالإخبار-2

ويوسفوإبراهيمنوحوقصص،وفرعونموسىكقصة،أقوامهم

علىالقصصبهذهالقرآنأخبرفقد،والسلامالصلاةعليهموغيرهم

إلىيجلسولمكتابأيقرألمالذيالأميوهو!محمدنينالسان

الله،كلامالقرآنوأن،اللهعنيخبروأنهصدقهعلىهذافدل،معلم

اتقئبآنجايق)تفث:تعالىقولهيث!يرالغيبياتمنالنوعهذالمالى

هذا،)؟(.ئتل!ينقؤمكؤلآآشهتغلمهأبهتماإلكلؤجهآ

لوقوعها،قطعأصدقهعلىالدالةالمستقبلةبالغيوبالإخبار-3

ةايين!)2(،آلئةثتاإقاتحراتمآلمسجذإقتخفن:كقولهأخبركما

وقوله؟تفعلوأ!)ؤثن:قولهمعقثلإء!ينبمئور:)فآتوأ:تعالىوقوله

آذقفى!آ،وئمعلمت!)الر:تعالىوقولهأبمثيمتةتؤن)،

سيصببر...!)3(..بضجلق!ممحغبونغلبهزبغوففومممألأزضى

لهب:أبيفيوقولهسمتفقبوئ!)4(،كؤوايقؤينى)قل:وقوله

وهذا!،)!(آتحالبحئالة!و7مرآئ!قبذاتتاصا)سم!فك

كلتحققوقد،ذلكغيرإلىالكفر،علىيموتانأنهماعلىدليل

الكريمة.القرآنيةالآياتفيبهالنصوردماحسبعلىذلك

قولهيشيرذلكوإلى،والتبديلوالتناقضالاختلافمنحفظه-4

:أي!يير2!)6(آخئقفاييهتؤجاوأألئ!غئريخديقتمن!ؤلؤ:تعالى

الإعجاز،مرتبةعنقاصرأبعضهيكونبحيثالبلاغةمراتبفيلتفاوت

!!)7(.تز!ظوناله،قاتاآللىكأتر!انخن)إتا:سبحانهوقوله

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

اهود،سورة

الفتح،سورة

،الرومسورة

عمرآلسورة

الصد،سورة

النساء،سورة

الحجر،سورة

94.:لآية

.72:لآيةا

.4-ا:لآيتانا

.21:لآيةا،ان

.4-3:لآيتانا

.82:لآيةا

.9:لآيةا
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الحافظهووجلعزاللهأنوتؤكدتقررالكريمةالآيةفهذه

،الظروفوتغيرالزمانمرعلىوالتحريفالتغييرعواملمنللقرآن

التيوالأحدإثالقرونرغمفعليآتحققأبهالموعودالحفظتحققوقد

وأتبديلدونهوكماوسيظلبقيقدفالقرآن،القرآننزولعلىمرت

اللهوصدق،وحروفهوكلماتهوآياتهسورهوترتيببالفاظه،تحريف

مىكننيلضقف!يقولاتدت!تاتنينماآلتطلتآييرالأ:يقولإذالعظيم

!أ)1(.جميوصيهيير

المبدأوأحوالالإلهيةالعلومدقائقعلىالقرآناشتمال-5

العلميةالحكمةفنونإلىوالإرشاد،الأخلاقومكارموالمعاد

اشتملفيماوالتفكربالتدبرهذاويتضح،والدنيويةالدينيةوالمصالح

كله)2(.ذلكمنالقرآنعليه

الأخلاقيةالمذاهبوضعفيوالمفكرونالفلاسفةتسابقفقد

القوانينأصحابواجتهد،جدوىبدونالتفكيرفيعقولهموأجهدوا

محاولاتهمفي،الوضعيةوالتشريعاتالنظمصياغةفيوالدساتير

فيبشيءليستكلهاالمحاولاتهذهولكن،المجتمعاتلإصلاح

وغير،وأخلاق،وشريعة،عقيدةمن،الكريمالقرآنبهجاءمامقابل

ذلكبعديبقىفهللثرة،تحصىلاالتيالإسلاممحاسنمنذلك

وجل؟.عزاللهكلامالقرآنكونفيشكأدنى

شلؤاكنت)ؤما:بقولهربهيخاطبهالذيالنبيعلىنزلالذيوهو

!!)3(.آتمتطلونلأزتابإصايمينل!برتخظ!ؤلايهتثمونقتلإءمون

42.:الآية،فصلتسورة)1(

للباقلاني،القرآن)عجاز:التاليةالكتبراجعالموضوعهذافيللتوصع)2(

التفتازاني،الدينلسعدالمقاصدوشرح،للأيجيالمواقفوشرح،والرافعي

،يتحدىالإسلام،الغمراويأحمدمحمدللدكتورالعلمعصرفيوالإسلام

محمود.عبدالحليمللدكتورالنبوةدلائل،خانالدينلوحيد

48.:الآية،العنكبوتسورة)3(
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علىودلالتهالقرآنإعجازمنالوجههذافيالتاريخسجلهومما

ماعلىووقفالقرآنسمعحينماالنجاشيموقف!محمدنبوة

الحوارفيوذلك،وأخلاقوشريعةعقيدةمنيالنبيإليهيدعو

أبيبنوجعفر،الحبشةملكالنجاشيبينالسيرةكتبسجلتهالذي

عنالمسلمينالمهاجرينالنجاشيسألحينمااذعنه،اللهرضيطالب

نعبد،جاهليةأهلقومآكنا:الملكأيهاجعفر:لهقالهمماكاندي!نهم

ونسيء،الأرحامونقطع،الفواحشونأتي،المجتةونأكل،الأصنام

إلينااللهبعثحتىذلكعلىفكنا،الضعيفمناالقويويأكلالجوار،

لنوحدهاللهإلىفدعانا،وعفافهوأمانتهوصدقهنسبهنعرفمنارسولآ

الحجارةمندونهمنوآباؤنانحننعبدكناماونخلع،ونعبده

وحسن،الرحموصلة،الأمانةوأداء،الحديثبصدقوأمرنا.والأوثان

وقول،الفواحشعنونهاناوالدماء،،المحارمعنوالكفالجوار،

اللهنعبدأنوأمرنا..المحصناتوقذف،اليتيممالوأكلالزور،

...والصيام،والزكاة،بالصلاةوأمرناشيئآ،بهنشركولاوحده

..اللهمنبهجاءماعلىواتبعناهبه،وآمنافصدقناه

هذاإن:قال،مريمسورةمنجزءآالنجاشيسمعأنوبعد

)1(.واحدةمشكاةمنليخرجع!يسىبهجاءوالذي

فيالمفكرينمنلكثيرإنصافمواقفالحديثالتاريخويسجل

الإنجليزيالفيلسوفهؤلاءومن،وتشريعهالإسلامبسموشهادتهم

الاعتبارموضعمحمدديندائمأوضعتلقد:يقولإذ-برناردشو

أنهلييلوحالذيالوحيدالدينفهو،العظيمةحيويتهبسببالسامي

يكونأنيستطيعبحيث،المختلفةالحياةلأطوارالعيشأهليةحائز

..ومكانزمانكلفيجذابأ

هـاني،الإنسانيةمنقذيدعىأنيجب:ودعوتهفالرسولعنويقول

بحدها.وما903صالسابقالمرجع،النبرةدلائلانظر)1(
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مشكلاته،حلفيلنجحالحديثالعالمحكممثلهرجلتولىلوأنهلأعتقد

الحاجةأشدفيهواللذين،والسعافىة،السلامالعالمإلىتجلببطريقة

.(إليهما)9

والمرسلينالنبي!نخات!ا

ولانبيفلا،والمرسلينالنبيينخاتمهوعتيمحمدأنبيناإن

لجميععامةوهي،السماويةالرسالاتخاتمةهيورسالتهبعدهنبوة

الثهيرثأنإلى،ومكانزمانكلفي،والجنالإنسمن،المكلفين

السماويةكالشرائعالنسختقبللافهيثمومنعليها،ومنالأرض

وفيما،الأمةوإجماعوالسئةالكتابذلكعلىدلوقدسبقتها،التي

..بالأدلةذلكبيانيلي

الكريم:القرآن

زسموذوثيهنزجالكغقنأضلإآتآتخاكأن)تا:تعالىقوله-ا

آلتتن!)2(.ؤضاتضآلته

قيبأنهتصرح-!هـيمةالقرآنمنآيةوكل-الكريمةالآيةفهذه

!يرمحمدآفيناأذاللغويةدلالت!فيتعثيخاتمفكلمة،النبيينخاتم

.بعدهنبيلاالذيالأنبياءوخاتمالرسلآخرهو

الصلاةعليه.سالتهعموهفيالنصوصمنجاءما-2

وصنديمبتيثيرالفايىحتقة:لأآرص!تتث)وئآ:تعالىقال،والسلام

يرئةيقا)قل:تعالىوقال!لآ)3(،تغاتوتلاآلتايسآتحثزؤليهن

الكريمالقرآنضوءفيالعقيفة؟إبراهيمعبدالعليمصلاحالدكترركتابانظر)1(

433.صرالسابقالمرجع،البوةودلائل1/392،

.04:الآية،الأحزابسورة)2(

28.:الأيةشا،سورة)3(
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)وقآ:وجلعزوقولهجميثا!)؟(،!!خأفررشولىإيئألآ!ف

ئؤ!إن:تائلمنجلوتوله!")2(،للفلمبرخة!!آزممفئك

وكونكافةللناسالسلامعليهرسالتهوكونلقغيين،)3"،زتحرإلأ

النبيينخاتممحمدأأنعلىبوضوحيدلللعالمينذكرأالكريمالقرآن

السماوية.الرسالاتلكلالخاتمةهيورسالته

هولمجدمحمدبهجاءالذيالدينأنفيالصريحالنص-3

قال،الناسعلىبهااللهامتنالتيالنبوةلنعمةداتمامللدينإكمال

آقيشقتملكغؤرجيثيقتيئغقتكئمؤآتمنثفىيمبهئمثكثمآكقث)آلؤتم:تعالى

طوره!لمجيدمحمدبرسالةبلغقدالدينبأنواضحتصريحفهذادينا،)4(

للبقاءوالصلاحيةالبشربحاجاتوالوفاءالكمالمنالأخير

والرسالاتالنبواتسلسلةبانتهاءإعلانآإلاذلكوليسوالاستمرار،

)5(.ورسالتهع!محمدبنبوةالسماوية

الدينهذاباستمرارتعالىاللهعنايةعىالدالةالنصوص-4

!ئؤ:تعالىقال،والتبديلالتحريفمنوسالمأمثتصرآظاهرآوبقائه

بآلئ!يهقء!إءآلذيهبعلىيطهرهآلخيئودجمزبآتهدىرسموت!آزلملآللأ!

ؤآلتةبآفؤيهخآلت!لؤرقطموأ)ئريدون:وجلعزوقال!!)6(،ثهيها

ترتتاتخن)إتا:شأنهجلوقالا-كور!،!!)7(،!طو2تاؤتؤآلذئ!لألؤيى

وحفظكلهالدينعلىوإظهارهالدينهذابنصرتعالىاللهفتكفل

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

158.:الآيةالأعرافسورة

ا.-70:الآيةالأنبياء،سورة

87.:الآية،صسورة

.3:الآية،المائدةسورة

15.صالندويللثيخالنبيينخاتم

28.:الآية،الفتحسورة

.8:الآية،الصفسورة

.9:الآيةالحجر،سورة
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فيصريحتبديلأوتغييرأوعبثكلمنسالمآكاملآحفظآكتابه

)مضدقاالقرآنجعلوكذلكىلمجز،بمحمدالنبواتختمعلىالدلالة

يكونأن!تضيفالهيمنةغتت!!ومهتيناآلحهتئىينيدترئفتمتا

والدائمة.الثابتةالهدايةهوالقرآن

الدائمةالقدوةهوة-ز!حمدأأنالقرآنفيالإعلان-5

أعلنالآخر،واليوماللهيرجوكانلمنالسماويةالهدايةفيوالمستمرة

عمومهاعلىيدلوذلكقيدكلعنمطلقةالقدوةهذهالكريمالقرآن

لم!حشنةأشؤآق!رمموليفيتكئمكأ!إلقذ:تعالىقالومكانآ.زمانأ

!!)1(.كييزاآفةؤبهرآ!يخروآلتؤمأدئةترقيا؟ن

السئة:منالأدلة

فيالمحدثينشيخ،الكشميريشاهأنورالسيدالعلآمةقال

نحوالنبوةختمفيالأحاديثتواترت:الإسلامعقيدةكتابهفيعصره

)2(.حديثمائتي

الشيخال!فها،عليهاتفقماالأحاديثتلكمننذكرأنوحسبنا

!فهاللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنأخرجافقد

فأحسنهبيتآبنىرجلكمثلقبليمنالأنبياءومثلمثليإنأ:قال

لهويعجبونبهيطوفونالناسفجعلزاويةمنلبنةموضعإلاوأجمله

،)3(.النبيينخاتموأنااللبنةفأنااللبنةهذهوضعتهلاويقولون

عبدالثهبنجابرحديثمنأيضآالشيخانوأخرج

21.:الآية،الأحزابسورة)1(

عبدالعليمصلاحوراجع215،صوالأنبياءالنبوةكتابهفيالندويعننقلأ21(

1/592.الكريمالقرآنضوءفيالعقيدة،إبراهيم

الطبعة،للتراثالرياندار3/49،الشيخانعليهاتفقفيماوالمرجاناللؤلؤ)3(

.ام879اص704الأولى
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كرجلالأنبياءومثلأمثلي!:اللهرسولقال:قالعنهماالثهرضي

يدخلونهاالناسفجعللبنةموضعإلاوأحسنهافأكملهادارأبنى

،)1(.اللبنةهذهموضعلولاويقولونويتعجبون

:الإجماعدليل

النبويةوالسئةالكريمالقرآننصوصمنتقدمماإلىاستنادآ

التسليموأزكىالصلاةأفضلعليهمحمدأنبيناانعلىالدالةالمطهرة

وسائرعليهماللهرضوانمجىاللهرسولصحابةأجمعالنبيينخاتم

النبوةختمعلىقطركلوفيعصركلفيالمسلمينعلماء

ذلكيدعيمنكلوأن،بعدهوالرسالةالنبوةوانقطاعفبمحمد

)2(.المؤمنينسبيللغيرمتبعالإسلامدينمنمارق

وتوفيقهومحو.تعالىالثهبحمدالكتابتم

كل03/81414/في

نفسها.والصفحة،نفطالسابقالمرجع)1(

الحقيدةضرحوانظرأد.ت،بيروتالفكر،دار2/286،عياضللقاضيالثفا)2(

صالندويللثيخالنبيينوخاتم176،-168صالعزابيلابنالطحاهـلة

الكريمالقرآنضوءفيوالعقيدةيليها،وما217،صلهوالأنبياء35،

1/692.إبراهيمعبدالعليمصلاحللدكتور
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المحه!سى

لموضوعا

مةمقلى

مةمقلى

مقدمة

مةمقلى

الضك

....أحمدبنالحسينالأمينمحمدالدكتورفضيلة

...........الناجيالخضرمحمدالدكتورفضيلة

....الشقيطيالأمينمحمدعبداللهالدكتورفضيلة

...............................المؤلف

.................................الأود

....................والسلفيةالسلفتعريف

................:اللغةفيوالسلفيةالسلف-أ

.....:الاصطلاحفيوالسلفيةالسلفمفهوم-ب

...............العقيدةدراسةفيالسلفمنهج

المناهجعنالسلفمنهجتميزالتيالأساسيةالفوارق

.................................الثالث

.......الكلامعلمفيالخوضمنالسلفموقف

........................:كالتاليوالجواب

................................الرابعالض

السلفيون،أوالجماعةالسئةأهلعقيدةعنعامةلمحة

................................الخامىالمص

......................وجلعراللهتوحيد

........:الصفاتفيالستةأئمةأقوالمننماذج

185

الصفحة

7

9

21

21

21

23

+

37

57

65

كي

73
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لموضوعا

0000000000000078:الصفاتبابفيالمنحرفةالفرقآراءعنلمحة

34..................................السادسالضك

39والقكلمينالسلفيينبينالنزاعفيهااحتدمالتيالصفاتمسائلمنأمثلة

00000000000000000000000000039:الاستواءمسألة:الأولالمثال

000000000000000000000000000069:النزولمسألة:الثانيالمثال

000000000000000000000089:تعالىاللهكلاممسألةالثالثالمثال

00000000000000000000000000000000000000000000301السايعالضر

0000000000000000000000000000000000000000000153الإيمان

000000000000000000000011:الإيمانمفهومفيالضالةالفرقآراء

00000000000000000000000000000000000000000000399أثمامنالنص

0000000000000000000000000000000000000113تعالىاللهرؤيه

0000000000000000000000000000012:عليهوالردالرؤيةنفاةرأي

00000000000000000000000000000000000000000000279التاسعالضل

00000000000000000000000000000000000000000000127القدر

....................................،..:القدرعموم

.........................:حقيقةإليهتسندالإنسانأفعال

......................:القدرعقيدةفيللسلفالمخالفون

......................................:الجبريةرأي

...................................:بالقدرالاحتجاج

..............................:والمحتزلةالقدرفيرأي

.....................................:الأشاعرةرأي

............................................ألعاشرالنصر

...............................والأنبياءبالرسلالإيمان

...............................:والرسولالنبيتعريف

.............................:النبيينوخاتمالنبوةدلائل

.....................:النبوةإثباتفيوالسئةالكتابمنهج

...................،:وبراهينآياتهيالتيأالقرآنمعجزة

181

131

133

36؟

136

138

539

153

156

157

016

168
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لموضوما

...............................:الكريمبالقرآنالتحدي

................................:الكريمالقرآنإعجاز

...............................والمرسلينالنيينخاتم

...........................:الكريمالقرآن

....................................:الستمنالأدلة

.....................................:الاجماعدليل

182

الصقحة

017

171

176

176

178
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